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“Pois não tem biologia e nem lógica 

Não se resume em gerar 

Quem gera nem sempre cuida, 
mas quem ama vai cuidar 

Vai cuidar independentemente da 
cor que a pele tem,  

Da genética, do sangue. 

O amor vai mais além  

O amor tem tanto brilho 

Que quem adota um filho 

É adotado também! ” 

 

(Bráulio Bessa) 
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Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito). Faculdade 
Cidade Verde – FCV, 2018.  

 

RESUMO  

 

Atualmente a adoção por casais homoafetivos no Brasil se mostra um tema 

polêmico, visto que ainda se verifica discursos em contraposição a viabilização 

legal deste tipo de adoção, sendo julgada como algo prejudicial ao 

desenvolvimento saudável do adotado. Sendo assim, tem como objetivo a 

presente pesquisa, a análise de temas específicos acerca da adoção, bem 

como a apresentação da realidade atual social e legal no Brasil acerca do tema 

proposto. O presente trabalho se utilizou de pesquisas jurisprudenciais, legais, 

doutrinárias, bem como artigos científicos a fim de proporcionar uma análise 

minuciosa acerca do tema proposto. E verificando a atual situação de evolução 

social, e da necessidade da adequação legal as necessidades coletivas, 

percebe-se a necessidade de garantia ao direito da adoção por casais 

homoafetivos no Brasil, bem como uma mudança na percepção popular acerca 

deste tema, e das famílias assim constituídas.  

 

Palavras-chave: Adoção, familia homoparental, questão social.  
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FERREIRA, Patricia Luana de Jesus. Adoption by homosexual couples in 

Brazil. Graduation Work (Graduation in Law). Faculdade Cidade Verde - FCV, 

2018.  

 

ABSTRACT 

 

Currently, adoption by homosexual couples in Brazil is a controversial issue, 

since there are still discourses in opposition to the legal viability of this type of 

adoption, being judged as damaging to the healthy development of the adoptee. 

Therefore, the present research aims at analyzing specific themes about 

adoption, as well as the presentation of the current social and legal reality in 

Brazil about the proposed theme. The present work was based on 

jurisprudential, legal, doctrinal research, as well as scientific articles in order to 

provide a detailed analysis on the proposed theme. In order to verify the current 

situation of social evolution and the need for legal adaptation to collective 

needs, it is necessary to guarantee the right of adoption by homosexual couples 

in Brazil, as well as a change in the popular perception about this subject, and 

of families so constituted. 

 

Keywords: Adoption, homoparental family, social issue. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho de conclusão de curso traz como tema central a 

adoção por casais homoafetivos no Brasil, sob a perspectiva legal, fática, 

social, e moral, sendo este um tema de grande debate atual, e importância 

para o futuro das ações de adoção no Brasil.  

 Atualmente a adoção por casais homoafetivos se mostra um tema 

excessivamente polêmico, visto o aumento de casais homoafetivos 

interessados em adoção, bem como a expansão da defesa dos direitos 

homoafetivos, e a evolução social, que deve acarretar o surgimento da 

proteção de novos direitos, a fim de garantir o fim da discriminação, não 

apenas em situações de adoção por casais homoafetivos, mas em diversas 

situações cotidianas, que trazem uma comoção e debate social. Devendo 

sempre ser utilizado como respaldo para o bom caminhar social e legal, os 

direitos humanos a todos inerente.  

 Os objetivos gerais do presente estudo é expor a atual situação da 

adoção por casais homoafetivos no brasil, e como o judiciário e a sociedade 

está reagindo a esta nova modalidade de adoção. E sendo assim, como 

objetivos específicos, o presente trabalho tem a intenção de conduzir o leitor a 

uma reflexão, acerca dos benefícios da aceitação desta nova forma de adoção, 

bem como a superação de eventuais preconceitos formados acerca do tema. 

 Para o estudo do tema proposto, utilizou-se como meio, a pesquisa 

doutrinária, fática e legal, com ênfase na Constituição Federal de 1988 e do 

vigente Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pesquisas 

jurisprudênciais, buscando dados históricos e análises apresentadas em artigos 

científicos, para um maior efetivo estudo do tema proposto.  

 O trabalho terá início com a apresentação da adoção e seus principais 

elementos, apresentando-se sua evolução histórica e como este instituto é 

juridicamente tratado atualmente no Brasil, bem como a atual evolução do 

instituto familiar, apresentando-se então os diversos modelos de familia 

atualmente reconhecidos.  
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 Posteriormente, o segundo capítulo traz como finalidade apresentar o 

estudo histórico acerca da homoafetividade, e como a mesma foi percebida 

pelas diversas camadas sociais ao longo das gerações, trazendo ainda uma 

breve análise histórico religiosa da homoafetividade, cabendo salientar neste 

ponto a presença de dados atuais da criminalização da relação homoafetiva no 

mundo.  

 E por fim, o terceiro e último capítulo, tem a finalidade de apresentar 

como é visto atualmente a adoção por casais homoafetivos no Brasil, tanto 

juridicamente quanto socialmente, utilizando-se de princípios inerentes ao 

instituto da adoção para sinalizar a irrelevância da análise da orientação sexual 

dos adotantes, para que haja a garantia do bom desenvolvimento da criança ou 

adolescente a ser adotado. E ainda, será apresentado estudos psicossociais 

realizados com crianças adotadas por casais homoafetivos, a fim de superar os 

argumentos intolerantes, que afirmam que a adoção por casais homoafetivos, 

causará as crianças severos danos ao seu desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 1 – DA ADOÇÃO  

 

1.1 Definição do termo adoção 

Diversas são as definições dadas para o ato de adoção, mas em grande 

parte das discuções determinados elementos para a definição se igualam, ao 

ponto que muitos afirmam se tratar de um ato sinalagmático e solene, que deve 

seguir rigorosamente os ditames legais e, se considerado válido, criará um 

vínculo de filiação legitima entre o adotante e o adotado, e ainda vir a surgir um 

vínculo emocional de paternidade.  

Porem a caracterização da adoção é muito mais ampla que apenas os 

atos jurídicos praticados a fim de criar um vínculo de filiação, é também como 

afirma Maria Berenice Dias, uma prática pautada na convivência e na união 

afetiva das partes envolvidas, sofrendo ainda influencias culturais1, ao ser 

adotado a criança ou o adolescente passa a ter, perante a sociedade e a 

justiça, a condição de filho do adotando, compreendendo a relação de carinho 

entre ambos. 

Sendo assim, pode-se utilizar da definição de Maria Helena Diniz2 (2010, 

p. 523), para que se vislumbre mais claramente a definição de adoção:  

A adoção é, portanto, um vínculo de parentesco civil, em linha 
reta, estabelecendo entre adotante, ou adotantes, e o adotado 
um liame legal de paternidade e filiação civil. Tal posição de 
filho será definitiva ou irrevogável, para todos os efeitos legais, 
[...] criando verdadeiros laços de parentesco entre o adotado e 
a família do adotante.  

 Desta forma, a adoção por se tratar de uma forma de constituição 

familiar diversa da constituição biológica, não traz divergência alguma perante 

a lei em relação aos direitos dos adotados, bem como os deveres dos 

adotandos.  

 

                                                           
1 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.8.ed. ver. e atual. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.484. 
2 DINIZ, Maria Helena.  Curso de direito civil brasileiro, volume 5: direito de família / Maria 
Helena Diniz. – 25. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010. Pag. 523 
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1.2 Natureza Jurídica e os princípios Constitucionais da Adoção 

 

Diversos são os debates acerca de qual é a natureza jurídica da adoção, 

alguns a consideram de natureza contratual, outros defendem se tratar de um 

instituto ou ato solene. Muitos doutrinadores defendem a natureza jurídica 

contratual da adoção, porém considerar a adoção um contrato, pode acabar 

descaracterizando sua finalidade, e apresentando o adotado como um mero 

objeto passível de contrato.  

No anterior Código Civil de 1916, em seu artigo 375, era convencionado 

que a adoção haveria de ser feita por escritura pública, entre adotante e 

adotado, trazendo assim claramente uma natureza contratual ao instituto da 

adoção.  

Atualmente a adoção se enquadra mais precisamente na caracterização 

de um ato solene, e assim como dita Carlos Roberto Gonçalves3, tornou-se um 

ato de vontade submetido a requisitos legais, e de natureza 

predominantemente institucional.  

Quanto aos princípios norteadores do instituto da adoção, utilizando-se 

da hierarquia principiológica existente na esfera jurídica, os princípios 

constitucionais são elementos extremamente necessários para que haja a 

devida efetivação da adoção, bem como se apresentam como meio de 

proteção as partes envolvidas no processo de adoção, e principalmente a 

figura do adotado.  

O principal princípio Constitucional a ser aplicado na adoção é o da 

dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal de 19884, em 

seu artigo 1º, inciso III, que dita que:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

                                                           
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 6: direito de familia- de 
acordo com a Lei n. 12. 874/2013/ Carlos Roberto Gonçalves. – 11. Ed.- São Paulo: Saraiva, 
2014.  
4 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: 
Senado Federal.  
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constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 

[...]  

III - a dignidade da pessoa humana;  

 

É dever do Estado, e garantia Constitucional explicita, a proteção da 

dignidade humana, direito este inerente a toda pessoa natural, desde o 

momento de sua concepção.  

Á familia também é dado o encargo de garantir a dignidade e 

subsistência, encargo este atribuído constitucionalmente, e explicitado no artigo 

227, caput, da Constituição Federal5, que dita:  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 

Sendo assim, é necessário que o adotando tenha a possibilidade de 

oferecer uma vida digna ao adotado, ou seja, dando-lhe acesso a moradia, 

acesso a saúde, ao saneamento básico, e a todos os elementos necessários 

para que o adotando tenha possibilidade de manter a sua dignidade, e ainda 

para que possa se desenvolver socialmente de forma devida e esperada, tendo 

o dever de proteção contra violências familiares e sociais na medida do 

possível.  

E ainda em se tratando dos princípios constitucionais aplicados a 

adoção, cabe salientar o princípio da afetividade, consagrado no capítulo VII, 

artigo 227 da Constituição Federal6, que dita:  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

                                                           
5 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: 
Senado Federal. 
6 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: 
Senado Federal. 
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educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 

 Sendo assim, e ainda reafirmando o que é a dignidade da pessoa 

humana protegida pela Constituição Federal, este garante ao adotado o 

princípio da afetividade que se mostra nas relações de adoção por meio do 

artigo 227 citado, o mencionado princípio por meio da proteção de todos os 

direitos citados no artigo acima pois, respeitando todos os preceitos elencados, 

será reconhecido entre os adotantes e os adotados a caracterização de uma 

entidade familiar, pautada na afetividade.  

 E como afirma Maria Berenice Dias7, ao haver o reconhecimento jurídico 

do afeto, juntamente com isso o adotado terá perante a justiça o estado de 

filho. 

 

 

1.3  Evolução Histórica da Adoção  

A adoção provém e mostra seus resquícios desde as civilizações 

antigas, deixando sinais de existência em diversas destas civilizações, assim 

como afirma Marcos Bandeira8 inicialmente a adoção tinha a finalidade de 

manter o culto familiar aos ancestrais, sendo anteriormente ligadas mais a 

religião do que ao próprio direito.  

Sendo assim, aquele que cultuasse “seu Deus” seria considerado parte 

integrante da familia, ou seja, caso uma criança fosse adotada e passasse a 

cultuar e seguir a mesma religião familiar, seria considerado membro integrante 

desta. 

E cabe salientar, para que se vislumbre mais claramente a antiga 

finalidade religiosa da adoção que, até mesmo na Bíblia Sagrada, em seu 

                                                           
7 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.8.ed. ver. e atual. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011.p.71.  
8 BANDEIRA, Marcos. A adoção na prática forense. Ilhéus: Editus, 2001, p. 17. Apud: Revista de Direito 

Privado – Vol. 29/2007 – Pag. 40-77.  
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capítulo Êxodo (2:5-10)9, foi mencionado a adoção, ao ponto que Moisés ao ser 

encontrado as margens do Rio Nilo, foi acolhido pela filha faraó, tornando-se 

então parte integrante da familia. Sendo assim, são diversos as situações 

permeadas por fundamentos religiosos em que a adoção foi utilizada com o 

passar do tempo.  

E posteriormente pode ser verificado a presença do instituto da adoção 

no antigo Código de Hamurabi, que recebia um capítulo denominado Mârûtu, 

dividido em nove artigos, e que foi concebido pelo antigo rei da Babilônia 

conhecido como Khammu-Rabi.10  

Já sendo verificado no citado código de Hamurabi a presença de direito 

de preferência dos que tiveram atitude ativa na criação do adotado, bem como 

ao direito do adotado de receber parte dos bens dos adotandos como herdeiro. 

Nas civilizações gregas, verificou-se a presença da adoção com caráter 

extremista, ao ponto que o adotado não poderia ter mais nenhum contato com 

a familia biológica, apenas na civilização Ateniense, não fazendo a adoção 

parte da cultura Espartana.  

Em Roma a adoção era prevista e permitida de três formas diferentes, 

que compreendia a adoção adrogatio, adoptio e a testamentária. A primeira era 

caracterizada pelo ato de um adotado capaz se desligar de sua familia 

biológica e se tornar um “herdeiro de culto”. Na segunda possibilidade o 

incapaz, por meio dos seus genitores, seria entregue para a adoção, e seria 

recebido e iniciado nas “práticas de deuses domésticos”. E por fim, na última 

possibilidade a adoção ocorria como último ato de vontade e “produzia efeitos 

post mortem”. 

E em contrapartida ao que se verificou na antiguidade, na idade média a 

adoção passou a ser muitas vezes desaprovada pela igreja católica, 

ocasionando a significativa diminuição desta.  

                                                           
9 BIBLIA SAGRADA. Êxodo. Tradução Frei José Pedreira de Castro. São Paulo – Editora Ave-
Maria, 2005. Pag. 101.   
10 Revista de Direito Privado | vol. 29/2007 | p. 40 - 77 | Jan - Mar / 2007 | DTR\2007\91.  
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E posteriormente, no ano de 1804 surge no Código Civil francês a 

previsão da adoção, motivando então a reutilização do instituto que 

anteriormente havia caído em desuso, prevendo então quatro possibilidades 

diferentes de adoção. Porem sendo apenas após da primeira Grande Guerra 

mundial onde resultou em um grande número de crianças órfãs que a adoção 

assume um caráter mais abrangente e social para a adoção, levando em conta 

não só o interesse dos adotandos como também dos adotados. 

No Brasil a adoção passou a ser efetivamente disciplinada a partir do 

Código Civil de 1916, que obtinha respaldo nos princípios romanos. Por conta 

da finalidade de dar aos que não tinham a possibilidade de ter filhos, o direito a 

adoção esta, só era permitida para maiores de 50 anos, condenando então o 

instituto ao fracasso e ao desuso visto que seria ínfimo o número de adotantes, 

assim como dita Carlos Roberto Gonçalves11 (2014, p. 120):  

 [...] Como instituição destinada a proporcionar a continuidade 
da família, dando aos casais estéreis os filhos que a natureza 
lhes negara. Por essa razão só era permitida aos maiores de 
50 anos, sem prole legitima ou legitimada, pressupondo-se 
que, nessa idade, era grande a possibilidade de não virem a tê-
la.  

 

E posteriormente a adoção só teve uma evolução no direito brasileiro 

com o advento da Lei n. 3.133, de 8 de maio de 1957, onde mudou tanto a 

finalidade, quanto os requisitos exigidos, passando assim a adoção a ser algo 

de caráter mais social e humanitário, e com a finalidade de também amparar o 

grande número existente de crianças órfãs, sendo assim a idade necessária 

para que se houvesse a adoção passou de cinquenta para trinta anos de idade, 

sendo irrelevante a presença anterior de filhos legítimos, legitimados ou 

reconhecidos12.  

                                                           
11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 6: direito de familia- de 
acordo com a Lei n. 12.874 /2013/ Carlos Roberto Gonçalves. – 11 ed. – São Paulo: Saraiva, 
2014. Pag. 120. 
12 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 6: direito de familia- de 
acordo com a Lei n. 12.874 /2013/ Carlos Roberto Gonçalves. – 11 ed. – São Paulo: Saraiva, 
2014. Pag. 120. 
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Porém foi apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988 

que os adotados passaram a ter direitos patrimoniais por meio da sucessão 

hereditária, e direito a não discriminação em relação aos outros filhos, bem 

como o reconhecimento da filiação, por meio do artigo 227, §6º da Constituição 

Federal de 198813, que dita:  

Art.227. [...] §6º Os filhos, havidos ou não da relação do 
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas a filiação.   

 

Atualmente a adoção é regida pela Lei n. 12.010, e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente que confere direitos aos adotados e deveres aos 

adotandos, bem como disciplina os requisitos a serem observados para a 

efetivação da adoção no Brasil.  

 

 

1.4  Requisitos atuais para adoção no Brasil  

No Brasil o processo de adoção pode ser demasiadamente demorado 

por conta das diversas etapas a serem respeitadas para a efetivação da 

mesma, por conta dos diversos elementos exigidos no processo de adoção e 

de suas respectivas etapas.  

Na primeira etapa, para aqueles interessados em adotar, será realizada 

uma vasta avaliação nos perfis dos candidatos, bem como dados familiares, 

comprovante de endereço, atestado de sanidade física e mental, e ainda 

certidão de antecedentes criminais, assim como disciplina o artigo 197- A do 

Estatuto da Criança e do adolescente14. Sendo a adoção denominada, como 

uma medida excepcional e irrevogável (XAVIER e OLESKO,2013), e também 

sendo assim classificada pelo artigo 39, §1º do Estatuto da Criança e do 

                                                           
13 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.68. 
14 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em 
busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes.- 3º ed. rev., atual. e ampl. – 
Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pag. 679.  
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Adolescente, pois as exigências a serem cumpridas de forma rígida, tem a 

finalidade de evitar futuros conflitos que possam influenciar na proteção do 

adotado15.    

Toda essa análise é feita com a finalidade de verificação de habilitação 

para a possível adoção pretendida, para que seja assegurado que a criança ou 

o adolescente a ser adotado seja inserido em um meio familiar seguro, não 

havendo assim nenhum risco para estes.  

Será solicitado diversos documentos relacionados aos adotantes, que de 

acordo com o artigo 197-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, deverá 

ser apresentado por meio de petição inicial, sendo assim terá a autoridade 

judiciaria o prazo de quarenta e oito horas dará vistas ao Ministério Público, 

que no prazo de 5 dias poderão, de acordo com o artigo 197-B do ECA: 

Art. 197-B.  A autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no 
prazo de 5 (cinco) dias poderá: 
I - Apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe Inter 
profissional encarregada de elaborar o estudo técnico a que se 
refere o art. 197-C desta Lei; 
II - Requerer a designação de audiência para oitiva dos 
postulantes em juízo e testemunhas; 
III - Requerer a juntada de documentos complementares e a 
realização de outras diligências que entender necessárias.  

 

 E então, será analisado por equipe de peritos a serviço da Justiça 

Infância e da Juventude com base nos dados adquiridos16, estudo psicossocial, 

que consiste em uma perícia psicológica realizada por psicólogos, juntamente 

com assistentes sociais, que elaboraram um laudo que atestará a aptidão e o 

preparo para a adoção17, este será de grande importância para que o juiz 

considere o candidato apto ao ingresso no cadastro de adoção nacional.   

Caso se trate de adoção conjunta os adotantes devem ser casados ou 

comprovarem viver em união estável, bem como a existência da estabilidade 

                                                           
15 XAVIER, M.P., OLESKO, M. A. Características, Requisitos e Procedimentos Legais para 
a Adoção à Luz da Lei 12.010/2009. Revista de Direito da Infância e da Juventude | vol. 
1/2013 | p. 151 - 166 | Jan - jun. / 2013 | DTR\2013\6431.    
16 BRASIL. Lei n. 8.069/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 197-C.  
17 SANTI, Liliane. Estudo Psicossocial: a função do psicólogo assistente técnico nas varas de 

família, 2018. Disponivel em: https://lilianesanti.jusbrasil.com.br/artigos/527520405/estudo-
psicossocial-a-funcao-do-psicologo-assistente-tecnico-nas-varas-de-familia. Acesso em: 
12/09/2018. 
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familiar, e referente a isso a declaração de união estável entre casais 

homoafetivos é tranquilamente aceita pelos juízes, não influenciando na análise 

ou futura habilitação dos interessados em adoção, desde que cumpram os 

demais requisitos solicitados no processo.  

E por fim, após vasta analise dos elementos acima mencionados, e caso 

todos os requisitos sejam devidamente preenchidos e se verificar que os 

candidatos a adotandos podem fornecer ao futuro adotado segurança, moradia, 

educação, saúde, bem como todos os outros direitos devidos, será deferida a 

habilitação solicitada, e os mesmos serão escritos nos cadastros da comarca 

ou fora regional, estadual e nacional18, e receberão uma numeração 

cronológica que será respeitada para a convocação para a desejada adoção. 

Cabe salientar que tanto o processo de adoção, quanto a habilitação a adoção, 

devem ser conclusos em cento e vinte dias, podendo ser prorrogado por igual 

período, de acordo com o artigo 47, § 10, e artigo 197-F respectivamente, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.   

Sendo assim, observa-se que sempre deve ser respeitado o princípio da 

dignidade da pessoa humana bem como o da afetividade e o do maior 

interesse da criança, de forma a ser analisado se os adotandos poderão de fato 

dar ao adotado uma vida digna, sendo irrelevante se o casal a adotar seja de 

origem homoafetiva ou heteroafetiva. 

 

 

1.5 Conceito Jurídico de Família  

O termo família abarca diversos significados, muitos definem família 

como sendo a união e convivência de pessoas com laços de consanguinidade 

e parentesco, outros consideram que para ser considerado um ente familiar é 

necessário apenas que haja consanguinidade, sem que haja necessariamente 

a convivência. Porem há também que se falar em configuração familiar 

                                                           
18 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em 
busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes.- 3º ed. rev., atual. e ampl. – 
Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pag.692. 
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baseada em laços afetivos, como os existentes entre casais e principalmente 

os existentes entre adotandos e adotados.  

E assim como dita Orlando Gomes19 (2000, p. 17-19):  

[...] O conceito de familia varia no tempo, moldando-se a 
realidade dos destinatários da lei, acompanhando a evolução 
do homem.  

 

Ainda que muitos doutrinadores continuem a limitar a definição familiar 

como a familia nuclear tradicional, que respeita os laços de consanguinidade, 

esta visão se mostra muitas vezes vencida, até mesmo para o direito, visto que 

atualmente se leva em consideração não apenas os laços de consanguinidade, 

mas principalmente os laços afetivos envolvidos em determinado ceio familiar. 

Como deixa bem claro Boscaro20 (2002, p.78), ao afirmar que:  

A entidade familiar não mais se constitui para a proteção do 
próprio grupo que representa, e sim, procura defender os 
interesses individuais de cada um de seus membros, unidos 
por opção pessoal e não mais por imposição social e na busca 
de um ideal comum de felicidade. 

 

Sendo assim, o elemento central que é de grande importância para uma 

familia além dos laços afetivos, é também o animus de se manter este status 

social familiar, elemento extremamente necessário de ser observado 

principalmente nos casos em que não há uma conexão por meio de 

consanguinidade, mas há o animus e o afeto, devendo desta forma ser visto 

perante a sociedade como uma família.   

 

1.6  Evolução histórica da família e seus alicerces  

A união familiar mostra resquícios desde os primórdios das civilizações, 

transmutando-se com o tempo e se readequando as diversas culturas e 

costumes ao longo do tempo.  

                                                           
19 GOMES, Orlando. Direito de família. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense,2000, p. 17-19. Apud: 

Danielle Dias. 
20 BOSCARO, Márcio Antônio. Direito de filiação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
78. 
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Historiadores afirmam que as primeiras civilizações se pautavam no 

patriarcalismo, onde o pai representava o centro familiar, e sendo assim, este 

deveria tomar todas as decisões necessárias que envolvessem os membros da 

familia e seus bens.  

De acordo com Danielle Dias, já nas sociedades gregas e romanas as 

famílias se pautavam na figura patriarcal, costume esse que perdurou por muito 

tempo no seio social, onde o que motivava a união familiar muitas vezes era 

pautado na religião e crença seguida, sendo colocado em segundo plano as 

características hereditárias. Assim como afirma Fustel Coulanges21 (2000, p. 

36-37): 

O fator determinante para a união dos membros da família 
antiga era algo para eles mais poderoso que o sangue, o 
sentimento – o sentimento ou a força física na religião do lar.  

 

Por volta do século XIV, o homem ainda era considerado a figura familiar 

central, ao ponto que a mulher ainda era vista como algo descartável ao 

mantimento familiar. Senário que adquiriu mudança com o início da revolução 

industrial, onde aos poucos a mulher foi tomando espaço na sociedade, e 

passa então a dividir a responsabilidade do sustento familiar com o marido.  

E desde então, e com a evolução social para o capitalismo, que as 

famílias foram se moldando as novas práticas e direitos sociais, e sendo assim 

os casamentos, e convivências familiares tomaram maiores possibilidades de 

se dissiparem perante o direito, com maior facilidade, a sociedade passou a 

aceitar uniões familiares diversas da familia tradicional, e com o tempo foram 

se mostrando famílias formadas apenas por um dos pais e seus filhos, ou por 

parentes de sangue conviventes, e até mesmo pessoas do mesmo sexo 

conviventes, e ocasionalmente seus filhos.  

E com essa mudança veio não somente a formação de novas famílias, 

como também mudou a finalidade destas, não sendo apenas devido aos pais o 

fornecimento de comida e o mínimo para viver, mas também o acesso à 

                                                           
21 COULANGES, Fustel. A cidade antiga. Tradução de Fernando de Aguiar. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. Pag. 36-37. Apud.  
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educação cultural e profissional, bem como o contato com todo o aparato 

necessário para o bom desenvolvimento social da criança. Assim como cita 

Mariana de Oliveira22, (2009, p.55):  

O foco da família sofre uma alteração, aos pais cabe não só a 
reprodução biológica, mas especialmente a educação e os 
cuidados com os filhos, transmitindo valores, costumes e 
tradições. 

 

 Sendo assim, o que deve ser observado é se a família em questão, 

independente de como seja sua formação, pode fornecer o necessário para o 

desenvolvimento da criança ou do adolescente, durante todo sua formação, 

tornando-se dessa forma um respaldo para o crescimento do mesmo.  

 

 

1.7 O pluralismo familiar: família Homoparental e Homoafetiva 

Com o passar do tempo houve a evolução social e cultural referente a 

familia nuclear, de forma que as características familiares se transmutaram e 

se moldaram a nova realidade social.  

Atualmente o âmbito civil da família nuclear se ampliou, não havendo a 

necessidade de haver a figura paterna e materna para que se configure uma 

família. Assim como cita Maria Berenice Dias23 (2011, p.49):  

A consagração da igualdade, o reconhecimento da existência 
de outras estruturas de convívio, a liberdade de reconhecer 
filhos havidos fora do casamento operam verdadeira 
transformação na família.  

 

Sendo assim, a Constituição Federal e o Código Civil preveem tipos 

familiares diversos. O artigo 226, § 3º da Constituição Federal, reconhece a 

união estável como entidade familiar, bem como o §4º do mesmo dispositivo 

                                                           
22 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.55.  
23 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.8.ed. ver. e atual. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011.p.41. 
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que reconhece também como entidade familiar a convivência de qualquer um 

dos pais e seus descendentes, classificada no direito civil como família 

monoparental. 

Existem ainda as famílias anaparentais, que consistem na convivência 

de pessoas com parentesco sanguíneo ou não, a pluriparental ou mosaico que 

se configura pela união de duas pessoas “onde um ou ambos são egressos de 

casamentos ou uniões anteriores”24, a família paralela ou poliamor, que 

atualmente é reconhecida tanto pela doutrina quanto pela sociedade.  

E por fim há a família homoafetiva ou homoparental, que é composta por 

pessoas de mesmo sexo, conviventes e com a finalidade em comum de 

constituição familiar, sendo possível atualmente o reconhecimento de união 

estável em relações homoafetivas e também o reconhecimento da união destas 

como entidade familiar, bem como dita a ADI nº 4277.   

Desta forma, atualmente no Brasil é reconhecido como família diversos 

tipos de formação, independente da orientação sexual presente neste âmbito 

familiar, sendo mais relevante os laços afetivos firmados nesta relação, sendo 

respeitado a liberdade de escolha que é direito de todos, pois assim como 

afirma José Luiz Ragazzi e Thiago Mauro Garcia25 (2011, p. 184): 

[...] restringir a liberdade de escolha ou negar direitos aos que, 
por qualquer moda, se afastam do padrão dito convencional, 
[...] é subtrair do ser humano a sua própria dignidade, liberdade 
e direito à autodeterminação. 

Sendo assim, é de grande importância que haja o respeito as diferenças 

familiares para o bom desenvolvimento social, e quanto mais houver a 

aceitação social, mais fácil será o desenvolvimento das mesmas, 

possivelmente gerando a maior inclusão da adoção no planejamento familiar.    

 

 

                                                           
24 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.8.ed. ver. e atual. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011.p.49. 
 
25 Diversidade sexual e direito homoafetivo/ Coordenação Maria Berenice Dias.- São Paulo: 

Editora: Revista dos Tribunais, 2011. Vários Autores. Pag. 184. 
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CAPÍTULO 2 – DA HOMOAFETIVIDADE.  

Diversas são as nomenclaturas utilizadas na sociedade atual, para se 

referir a um casal de pessoas do mesmo sexo que mantém um relacionamento 

afetivo, sendo algumas dessas, orientação sexual, homossexual ou 

homoerótico.26 

Há uma contradição acerca do ano de origem do termo homossexual, 

passado a ser usado entre, aproximadamente o ano de 1869 e 1888, sendo de 

grande relevância ressaltar-se que a palavra homo é utilizada no sentido 

originário grego, que significa “o mesmo”27, e segundo Elizabeth Roudinesco o 

criador deste termo foi o médico húngaro Kartebeny:28 

Para este, a homossexualidade consistia em um impulso 
sexual anormal e inato, que tornava os indivíduos dependentes 
sexualmente, além de incapazes física e psiquicamente. 
(FARIAS, 2009. p. 20).  

E sendo assim este termo passa a ser utilizado a partir do ano de 1892, 

quando foi incluído no Oxford Dictionary Supplement.29 Porém com o passar 

dos anos e com a evolução social o termo homossexual passou a ser 

considerado por muitos doutrinadores como sendo um termo deturpado, por 

estar ligado a uma intenção médico – sexológica de classificar pessoas. 

E há ainda a vasta utilização do termo orientação sexual, termo este que 

aduz não só a atração afetiva, como também a atração sexual. E assim como 

                                                           
26 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: A família homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Claudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag. 20.  
27 SUTTER, Matilde Josefina. Determinação e mudança de sexo – Aspectos Médico-legais / 

Matilde Josefina Sutter – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993. Apud. Schermann, 
José, “Homossexualismo: evolução dos conceitos etiopatogênicos – correlação com a 
endocrinologia”.   
28 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: A família homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Claudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag. 20 
29 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: A família homoparental sob o 

olhar da psicologia juridica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Claudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag. 20 
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expressa o Programa Nacional “Brasil sem Homofobia”, orientação sexual 

consiste em 30:  

Orientação sexual é a atração afetiva e/ou sexual que uma 
pessoa sente pela outra. A orientação sexual existe num 
continuum que varia desde a homossexualidade exclusiva, até 
a heterossexualidade exclusiva, passando pelas diversas 
formas de bissexualidade. Embora tenhamos a possibilidade 
de escolher se vamos demonstrar, ou não, os nossos 
sentimentos, os psicólogos não consideram que a orientação 
sexual seja uma opção consciente que possa ser modificada 
por um ato de vontade. (Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação, 2004, p. 29.) 

 

Desta forma, nota-se que diversos são os termos utilizados para se 

referir a relação existente entre duas pessoas do mesmo sexo, algumas 

trazendo um conceito mais amplo que outras, mas atualmente todas podem ser 

devidamente utilizadas sem que seja percebido como uma ofensa ou 

discriminação, mas sim apenas com sentido identificativo.  

 

 

1.1 Relações homoafetivas: uma análise histórica  

Diversas foram as concepções acerca da homoafetividade ao longo da 

história da humanidade, divergindo em cada civilização e momento histórico.31  

Doutrinadores afirmam que no Antigo Egito “2º milênio a.C.” (FARIAS, 

2009)32 a relação entre duas pessoas do mesmo sexo era repudiada e 

extremamente mal vista pela sociedade, porém a maioria dos historiadores se 

referem as relações homoafetivas entre dois homens, sendo pouco abordado a 

                                                           
30 CONSELHO Nacional de Combate à Discriminação. Brasil sem Homofobia: Programa de 

combate a violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual. 
Brasilia : Ministério da Saúde, 2004. Pag. 29.  
31 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 
olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.23. 
32 FUNARI, P. P. A.; FEITOSA, L. C.; SILVA, G.J. (Orgs.). Amor, poder e desejo na 
Antiguidade. Apud.  
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relação entre duas mulheres, pois a mulher na antiguidade exercia um papel 

secundário e de baixa relevância no cenário social.33 

Posteriormente na Grécia, em umas das maiores e mais importantes 

civilizações da antiguidade, a relação entre dois homens era vista de forma 

totalmente diferente, ao passo que era tratada como um ritual, denominado 

pederasteia (pederastia) que à época significava “amor de meninos”34 

(MACEDO, 2006, p.6), assim afirmar e explica Farias35 (2009, p.26):  

 [...] o sexo entre dois homens na Grécia antiga era chamado 
de pederastia e consistia em um ritual realizado por um homem 
mais velho que, por meio de sua experiência, visava iniciar um 
rapaz jovem na sociedade de maneira que ele se tornasse um 
cidadão, desenvolvendo mais habilidade para atuar na guerra e 
no meio político 

 

 Esta prática era de grande importância para a antiga sociedade grega, 

ao ponto que iniciava o jovem ao status de cidadão, tendo fim esta relação no 

momento em que se notava os primeiros traços de que estava se tornando 

adulto36, aquele que assumisse a postura passiva seria depreciado perante a 

sociedade. Assim como afirma Farias37 (2009, p. 28):  

[...] na Grécia antiga o importante era a postura de atividade 

que o homem assumia perante a sociedade, sem levar em 
consideração o sexo de seu (ua) parceiro (a).  

 

Na antiga civilização espartana, diversos são os relatos históricos que 

afirmam ocorrer a homossexualidade entre homens, principalmente em 
                                                           
33 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 
olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.27.  
34 MACEDO, Daniela Cristina Alaniz. Uma Visão Jurídica e Social da Homossexualidade. / 

Daniela Cristina Alaniz Macedo; Eliane Sobrinho Alexandre. – Londrina: Eduel,2003. Pag. 6.  
35 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.26. 
36 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 
olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.26. 
37 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 
olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.28. 
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acampamentos militares ou entre guerreiros, tendo “O Batalhão dos Amantes” 

(MACEDO, 2003, p.6)38, assim como afirma a autora:  

Em esparta, os acampamentos militares eram considerados os 
principais redutos homossexuais, pois neles os soldados 
passavam longos períodos, e em caso de lutas, empenhavam-
se, ainda mais, com bravura e dedicação para assim serem 
dignos uns dos outros.  (MACEDO, 2003. p. 6).  

Em se tratando da afetividade, muitos filósofos e doutrinadores afirmam 

que ainda na antiga Grécia, as relações afetivas eram pouco usuais entre 

homem e mulher, a pesar do status de casados, pois havia grande valorização 

masculina, sendo as mulheres consideradas apenas um meio de reprodução. 

Assim afirma Foucault39, os gregos pensavam que:  

A natureza do desejo que liga um homem a uma mulher sob a 
forma sexual, [...] não deveria se confundir com o amor, este 
que é uma exclusividade entre homens. [...] Assim, conclui-se 
que “amor verdadeiro” era apenas aquele vivido por homens, 
porque implícita necessariamente uma amizade que é 
indissociável da virtude. (VARIOS AUTORES, 2011, p.31).  

 Desta forma, muitos homens assumiam uma postura bissexual perante a 

sociedade, onde mantinham relações tanto com suas mulheres, quanto com 

rapazes.   

No momento da utilização social da pederastia não se admitia o mesmo 

modo de comportamento das mulheres, pois estas estariam se igualando aos 

homens, atitude esta inadmissível na Grécia antiga, mas posteriormente entre 

o século VII e VI a.C., as mulheres passam a se relacionar, mas com a 

finalidade de inserção na vida sentimental e erótica.  

Posteriormente a isso, na Roma antiga, ainda se mantinha a cultura 

hierarquizada, onde poderiam haver relações entre homens do mesmo sexo, 

desde que aquele que assumisse a posição de passivo fosse um escravo, pois 

a posição de poder na antiga Roma tinha grande relevância social.  

                                                           
38 MACEDO, Daniela Cristina Alaniz. Uma Visão Jurídica e Social da Homossexualidade. / 

Daniela Cristina Alaniz Macedo; Eliane Sobrinho Alexandre. – Londrina: Eduel,2003. Pag. 6. 
39 Diversidade sexual e direito homoafetivo/ Coordenação Maria Berenice Dias.- São Paulo: Editora: 
Revista dos Tribunais, 2011. Vários Autores. Pag. 31.  



29 
 

Com o tempo, alguns governantes romanos passaram a instituir leis que 

tinham a finalidade de coibir as relações sexuais. A primeira lei deste cunho foi 

instituída no ano de 342 pelos imperadores Constantino e Constâncio, que 

estabelecia pena de morte na fogueira para aqueles que assumissem postura 

passiva em relações homossexuais.40  

Posteriormente a isso, diversas outras leis foram criadas com a 

finalidade de impedir a relação homossexual, sendo de origem religiosa que 

iniciava sua predominância sob o paganismo, mas de acordo com historiadores 

nenhuma delas foi realmente aplicada, visto que tinham finalidade mais política 

que religiosa propriamente dita.41 

Porém com o passar dos anos, e frente a crescente escassez de 

recursos para se manter uma vida duradoura, tendo as pessoas uma 

expectativa de vida média de 25 anos, a homossexualidade passou a ser mais 

rigorosamente vista, pois o aumento de doenças, como a Peste Negra que fez 

um grande número de vítimas, podia ocasionar o fim de sociedades inteiras, 

sendo claramente necessário que fosse mantida em alta a reprodução. Sendo 

assim, a partir deste ponto e da ascensão do poder religioso foi que as 

relações homossexuais passaram a ser condenadas e mal vista.   

A pesar de a homossexualidade passar a ser vista como crime em 

muitas sociedades, assim como afirma a autora Daniele Cristina, os 

homossexuais eram considerados criminosos pelos ingleses na década de 60, 

essa claramente nunca deixou de ser praticada nos meios sociais, assim como 

afirma a autora42:  

Há dados comprovando que também eram homossexuais, 
alguns dos principais cérebros da Revolução Bolchevique – 
mortos e reprimidos mais tarde por Stalin, assim como 

                                                           
40 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.30.  
41 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.31.  
42 MACEDO, Daniela Cristina Alaniz. Uma Visão Jurídica e Social da Homossexualidade. / 

Daniela Cristina Alaniz Macedo; Eliane Sobrinho Alexandre. – Londrina: Eduel,2003. Pag. 8. 
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membros da Cúpula da poderosa Gestapo, na Alemanha 
Nazista. (MACEDO, ,2003, p. 8).  

 

Variando assim, no tempo, as formas como a homossexualidade era 

admitida e como era ocasionalmente punida, mas nunca erradicada, tendo 

ainda relatos históricos de punição e morte de homossexuais em campos de 

concentração Nazista. 

Quanto ao Brasil, e seus povos de origem, foram feitos diversos relatos 

de índios Tupinambás que se vestiam de mulher, e eram assim chamados 

tibira, assim como alguns presos portugueses que vieram para o Brasil, 

também se comportavam do mesmo modo43. 

Mantendo-se uma visão cristã, esses eram censurados, assim como 

afirma Daniele Cristina44 (2003, p.9):  

O Brasil colonial, entretanto, adotou em sua legislação 
represálias aos homossexuais como expulsões e multas. Esta 
situação perdurou até 1821, quando foi extinta a Inquisição.  

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1824, a 

homossexualidade no Brasil deixou de ser vista como crime, mas ainda em 

alguns casos era aplicada punição ou levado a prisão aqueles se portavam 

como travestis, havendo claramente um prolongamento indevido na punição 

para aqueles que se assumiam como homossexuais. Muitas vezes, ao longo 

da evolução político brasileira os homossexuais foram colocados à margem da 

sociedade, tendo seus direitos sociais e políticos injustamente privados.  

Ao longo da evolução constitucional brasileira não houve normas que 

coibissem claramente a prática homossexual, mas muitas vezes na história 

política brasileira os pares homoafetivos eram hostilizados e até mesmo 

agredidos, e ainda não sendo – lhes conferido os mesmos direitos que pares 

                                                           
43 MACEDO, Daniela Cristina Alaniz. Uma Visão Jurídica e Social da Homossexualidade. / 

Daniela Cristina Alaniz Macedo; Eliane Sobrinho Alexandre. – Londrina: Eduel,2003. Pag.8-9. 
44 MACEDO, Daniela Cristina Alaniz. Uma Visão Jurídica e Social da Homossexualidade. / 

Daniela Cristina Alaniz Macedo; Eliane Sobrinho Alexandre. – Londrina: Eduel,2003. Pag.9. 
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heteroafetivos, mostrando assim uma clara desigualdade de tratamento entre 

casais homoafetivos e heteroafetivos.  

 

2.2 Breves Considerações histórico-religiosas acerca da 

homoafetividade.  

Assim como verifica-se a existência remota da homossexualidade e sua 

inegável presença nas antigas civilizações, esta também se apresentou de 

diversas formas ao longo da evolução religiosa mundial, como nos relatam 

historiadores.  

Anteriormente a lei mosaica, quando se vigorava em grande parte da 

civilização as religiões politeístas, era usual a crença da presença de relações 

homossexuais entre os Deuses cultuados, sendo vasto o relato das criações de 

mitos com a finalidade de ilustrar a pederastia, e a possibilidade de existência 

de relações homossexuais, entre os Deuses cultuados.  

Quanto as religiões hindus, pode ser verificado, segundo Mariana de 

Oliveira, também a clara presença da homossexualidade, sendo esta aceita 

pela sociedade em geral. Sendo assim45:  

No caso da Índia, principalmente no hinduísmo, os Deuses 
tinham relações com pessoas de ambos os sexos e, ao longo 
de suas existências, mudavam de sexo. (FARIAS, 2009. Pag. 
32. Apud. NAPHY, W. Born to be gay.) 

Em todos os períodos da sociedade acima relatados, a forma como as 

civilizações se comportavam perante as práticas homossexuais, eram 

moldadas pelo modo que a religião ajuizava esta forma de relacionamento. 

Sendo muitas vezes utilizada a relação homossexual como forma de cultuar 

                                                           
45 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag. 32. Apud. NAPHY, W. Born to be gay. 
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Deuses ou buscar uma maior proximidade com o divino, assim como afirma 

Mariana de Oliveira46 (2009, p. 32, apud. NAPHY, W. Born to be gay):  

 Em muitas religiões antigas o ato sexual fazia parte do culto 
religioso; [...] isso ocorria, por exemplo, nos templos da Fenícia, 
Mesopotâmia, Egito, Índia, dentre outras religiões.  

Posteriormente, no início da idade média e com a ascensão do 

catolicismo as práticas homossexuais começaram a ser cada vez mais 

reprimidas, de forma que a homossexualidade passou a ser vista perante a 

igreja como um grande pecado, sendo caracterizado como uma prática 

contrária a procriação natural. E ainda a prática de sodomia, prática esta que 

remete as relações sexuais realizadas por meio anal, passou a ser 

severamente desaprovada e proibida de forma que aqueles que a praticassem 

poderiam ser condenados a morte na fogueira47.  

Desde então o Catolicismo passou a reger as relações sociais, de forma 

a utilizar a bíblia como forma de ditar como deveriam se relacionar os casais 

heterossexuais, classificando quais práticas eram consideradas atentatórias a 

religião e a Deus, sendo a homossexualidade proibida e considerada pecado, 

porém são diversos os relatos de grande desrespeito a essas normas 

instituídas, surgindo desta forma a Santa Inquisição e o Luteranismo, com a 

finalidade de empregar os princípios do catolicismo nas sociedades48.  

E desta forma, com a chegada da inquisição ao Brasil, entre os séculos 

XVI e XVII, o catolicismo passou a ser aplicado aos povos aqui viventes, assim 

como afirma Mariana de Oliveira49 (2009, p.39, apud. FIGUEIRO, M. N. D., 

Educação Sexual):  

                                                           
46 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag. 32. Apud. NAPHY, W. Born to be gay 
47 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.36-37. 
48 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.38.  
49 49 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 
olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.39. 
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Tanto o poder judiciário quanto o eclesiástico e inquisitorial 
controlavam e coibiam os atos considerados desvios morais, 
tornando-os crime.  

Desde então, o Brasil passou a ter seus costumes regidos de forma 

significativa pelo cristianismo, originando um histórico de julgamento e aversão 

a práticas homossexuais pautadas em deliberações catolicistas, construindo 

desta forma um vasto histórico de aversão as relações homossexuais, que se 

verifica até os presentes dias, onde muitos casais homoafetivos são 

discriminados por serem considerados pecadores e desrespeitosos as leis 

divinas, pensamento este que pode ser considerado o impulso para muitas das 

práticas de violência realizada contra aqueles que se mostram homossexuais. 

Atualmente muitos líderes religiosos pregam a tolerância aos pares 

homoafetivos, bem como aqueles que optam pela adoção, pregando a 

necessidade atual de respeito ao próximo, contudo muitos ainda oferecem 

resistência, convertendo doutrinas religiosas em intolerância com os 

homossexuais.  

De acordo com pesquisa divulgada pela associação internacional ILGA 

(Internacional Lesbian, Gay, Bissexual, Trans and Intersex Association)50, em 

maio de 2017, em todo o mundo há a criminalização da homossexualidade 

entre homens em 72 estados, e entre mulheres em 45 estados, sendo aplicada 

pena de morte de forma efetiva em 8 estados, e a ocorrência de detenção 

documentada, nos três anos antecedentes até a realização da pesquisa (2014-

2016), em 45 estados pelo mundo, sendo muitos desses países motivados por 

crenças religiosas. Estes números ilustram uma alarmante realidade de 

discriminação e violência contra aqueles que se assumem homossexuais, que 

muitas vezes se utiliza da religião para ferir e discriminar.   

  

 

                                                           
50 AENGU Carroll, RAMÓN Lucas Mendos. Leyes sobre orientación sexual en el mundo – 
criminalización. ILGA, Internacional Lesbian, Gay, Bissexual, Trans and Intersex Association. 
Maio de 2017. Disponivel em: < https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual 
>.  Acesso em 02 de Agosto de 2018.  



34 
 

CAPÍTULO 3 – ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS NO BRASIL. 

 

Diversos são os embates e as polêmicas acerca do tema da adoção por 

casais homoafetivos no Brasil, muitos se mostram contra a efetivação dessa 

forma de adoção, pois afirmam ser prejudicial a criança o adolescente adotado, 

de forma a prejudica-los no futuro. 

Como já mencionado nos capítulos anteriores, a adoção por casais 

homoafetivos no Brasil se mostra um assunto de grande debate, cercado por 

diversas controvérsias. De forma que muitos se mostram contra a efetiva 

adoção por casais homoafetivos. 

 Muitos afirmam e argumentação de que esta poderia se tornar um 

possível impulso para futuros, considerados “desvios morais”, que a criança ou 

o adolescente viria a desenvolver. Se mostrando assim latente a necessidade 

do estudo e pesquisa sobre o tema, para que se possa assim demonstrar a 

irrelevância da analise da orientação sexual dos adotantes para a futura 

concessão da adoção.  

Mostrando-se a total falta de influência a orientação sexual dos pais, 

tanto adotantes quanto biológicos, para a adequada formação da criança ou do 

adolescente, grande parte do embate sobre o tema seria suplantado dando 

desta forma, maior passibilidade para que haja a adoção por casais ou famílias 

diferentes daquelas pautadas apenas no patriarcalismo.   

 

 

3.1 Da possibilidade de realização de adoção por pares Homoafetivos no 

Brasil.  

Atualmente no Brasil, respaldando-se na Constituição Federal, bem 

como no Código Civil brasileiro, e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

pode-se afirmar que não se apresenta nenhuma barreira fundamentada na 

orientação sexual dos adotantes para a, possível efetivação de uma adoção.  



35 
 

Sendo desta forma, evidentemente possível à adoção de crianças ou 

adolescentes por casais homoafetivos, caso os adotantes se enquadrem nos 

demais requisitos necessários á adoção. Assim como afirma Souza51 (2010, p. 

15):  

A adoção não pode estar condicionada a preferência sexual ou 
a realidade familiar do adotante, sob pena de infringir-se o mais 
sagrado cânone do respeito à dignidade humana, que se 
sintetiza no princípio da igualdade e na vedação de tratamento 
discriminatório de qualquer ordem.   
 

 

Assim como nos aponta Fernando Pinheiro Souza, é inconsistente os 

argumentos utilizados por muitos de que, a adoção por casais homoafetivos 

pode interferir futuramente na sexualidade da criança ou adolescente adotada. 

Há diversas teorias cientificas acerca da possível origem da 

homoafetividade, alguns já atribuíram a genética; outros assim como 

Lombroso, atribuíram as características físicas e maneiras de se portar, 

afirmando que aquele que se enquadrasse em determinadas características 

físicas, viria á ser homossexual; alguns pesquisadores por outro lado 

equipararam a homossexualidade a psicopatia, afirmando ser originaria de 

determinado erro no funcionamento cerebral; e por fim, outros a consideram 

originária de irregularidade hormonal52, não sendo nenhuma dessas teorias 

aceita como comprovada.   

Desta forma é claro que a criança ou adolescente adotado por um casal 

homoafetivo não sofrerá influencia em seu comportamento futuro, visto que não 

se pode definir a origem da orientação homossexual, e assim, não podendo ser 

atribuída a educação e convivência com casais ou pessoas homoafetivas, 

sendo inadmissível a utilização de tal argumento para que seja impedida a 

                                                           
51 SOUZA, Fernando Pinheiro Borges. O princípio da dignidade humana e a adoção por 

homossexuais em união homoafetiva ou solteiros sob o paradigma do Direito Civil 
Constitucional. Revista de Direito Privado | vol. 43/2010 | p. 275 - 310 | Jul - Set / 2010. Pág. 
15.  
52 JOSEFINA, Matilde Sutter. Determinação e Mudança de sexo: Aspectos médico-legais. 

Editora: Revista dos Tribunais. Ano: 1993. Pag. 141-147.   
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adoção. Reitera desta forma, Fernando de Souza53 (2010, p. 14), ao afirmar 

que:  

Como justificar, então, a manifestação do interesse por pessoa 
do mesmo sexo entre aqueles que foram criados em ambientes 
onde não houve a convivência com a homossexualidade? Não 
é plausível vislumbrar a possibilidade de ocorrência de 
distúrbios ou desvios de conduta pelo fato de alguém ter dois 
pais ou duas mães. Não há registro de pesquisas que 
demonstrem que a falta de modelo heterossexual acarreta 
perda de referenciais ao ponto de tornar confusa a identidade 
de gênero. 
Diante de tais dados, não prevalece o mito de que a 
homossexualidade dos genitores condiciona a orientação 
sexual de sua prole.  
 

 

Quanto a legislação vigente no Brasil, esta não coíbe em nenhum 

momento a efetivação da adoção pautada na orientação sexual dos adotantes, 

pelo contrário, privar uma adoção com motivos pautados exclusivamente na 

orientação sexual dos casais pode ser visto como ato inconstitucional, ao ponto 

que a Constituição Federal no caput de seu artigo 5º considera todos iguais 

perante a lei, garantindo-nos dessa forma a igualdade e a liberdade. Sendo, de 

acordo com o inciso quarenta e um do mesmo dispositivo, punível qualquer 

discriminação ou ato atentatório aos direitos e liberdades fundamentais a todos 

inerente54.   

Sendo assim, a lei suprema se utiliza dos dispositivos acima citados bem 

como do artigo 3º e seus incisos, que nos trazem as garantias fundamentais 

para todos, a fim de garantir que não haja desrespeito a dignidade humana, 

podendo ser considerado ato atentatório a esta, qualquer tipo de discriminação 

ou privação as garantias constitucionais. Assim como afirma Fernando de 

Souza55 (2010, p.9): 

                                                           
53 SOUZA, Fernando Pinheiro Borges. O princípio da dignidade humana e a adoção por 

homossexuais em união homoafetiva ou solteiros sob o paradigma do Direito Civil 
Constitucional. Revista de Direito Privado | vol. 43/2010 | p. 275 - 310 | Jul - Set / 2010. Pág. 
14. 
54 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: 

Senado Federal. 
55 SOUZA, Fernando Pinheiro Borges. O princípio da dignidade humana e a adoção por 

homossexuais em união homoafetiva ou solteiros sob o paradigma do Direito Civil 
Constitucional. Revista de Direito Privado | vol. 43/2010 | p. 275 - 310 | Jul - Set / 2010. Pág.9. 
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A dignidade humana rejeita discriminações de qualquer 
natureza, dada sua amplitude, conferindo condições para o 
livre desenvolvimento do cidadão. [...] A constituição proíbe a 
discriminação por orientação sexual, restando evidente de que 
não há base legal para sustentar o preconceito aos 
homossexuais. Todavia, nota-se que a falta de expressa 
negativa acaba por dar margem a não aceitação dessas 
relações por parte da sociedade.  

 

Em se tratando de proibição ou aceite expresso pela lei em relação a 

adoção por casais homoafetivos no ordenamento jurídico pátrio, em 2010 

elaborou-se o projeto de lei nº 7018, com a finalidade de alterar o §2º da Lei 

8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente), vedando a possibilidade de 

adoção de crianças e adolescentes por casais compostos por duas pessoas do 

mesmo sexo. Como justificativa para a elaboração do projeto de lei, o 

Deputado criador deste projeto de Lei utilizou do seguinte argumento56:  

Tais “casais” – por assim dizer -- não constituem uma família, 
instituição que pode apenas ser constituída por um homem e 
uma mulher unidos pelo matrimônio ou pela estabilidade de 
sua união. 
A adoção por casais homossexuais exporá a criança a sérios 
constrangimentos. Uma criança, cujos pais adotivos 
mantenham relacionamento homoafetivo, terá grandes 
dificuldades em explicar aos seus amigos e colegas de escola 
porque tem dois pais, sem nenhuma mãe, ou duas mães, sem 
nenhum pai.  
É dever do Estado colocar a salvo a criança e o adolescente de 
situações que possam causar-lhes embaraços, vexames e 
constrangimentos. A educação e a formação de crianças e 
adolescentes deve ser processada em ambiente adequado e 
favorável ao seu bom desenvolvimento intelectual, psicológico, 
moral e espiritual. (MARINHO, Zequinha. Projeto de Lei nº 
7.018/2010).  
 
 

O referido Projeto de Lei foi votado e arquivado pela Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados. E desta forma, pode-se observar a utilização de, como 

já dito anteriormente, argumentos pautados no preconceito, na incompreensão 

do diferente e muitas vezes na intolerância, para impossibilitar uma possível 

adoção por um casal homoafetivo.  

                                                           
56 MARINHO, Zequinha. Projeto de Lei nº 7.018/2010. Veda a adoção de crianças e 

adolescentes por casais do mesmo sexo. Brasília, DF. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=747302&filename=PL
+7018/2010. Acesso em: 30 ago. 2018.  
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Posteriormente na data de 29 de agosto de 2011, a Deputada Federal 

Janete Rocha Pietá, de São Paulo tornou público o Projeto de Lei n º 2.153 que 

visava a modificação também do §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente 

de forma a incluir os casais homoafetivos no dispositivo, com a aprovação do 

projeto de Lei, o dispositivo disporia57:  

§ 2º Para adoção conjunta é indispensável que os adotantes 
sejam casados civilmente, ou mantenham união estável ou 
homoafetiva, comprovada a estabilidade familiar. (ROCHA, 
Janete Pietá. Projeto de Lei nº 2.153, de 29 ago. de 2011. 
Altera o § 2º do art. 42 da Lei nº 8.069 de 13 de junho de 
1990.)  

 

 Como justificativa de elaboração foi utilizado a atual mudança da 

estrutura familiar, bem como o grande número de crianças disponíveis para 

adoção em todo território nacional. Porém, a mesma também foi arquivada pela 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em 31 de janeiro de 2015.   

 Desta forma mantendo-se o §2º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a redação determinada pela Lei n. 12.010/2009, este assim 

como a Constituição Federal não impõe nenhuma barreira a adoções conjuntas 

por casais homoafetivos, ditando desta forma o dispositivo58:  

Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independente 
do estado civil.  

[...] 

§2.º Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes 
sejam casados civilmente ou mantenham união estável, 
comprovada a estabilidade da familia. (CÉSPEDES, 2018, 
grifo nosso. Pag. 953.)  

 

 Como pode-se observar, no dispositivo acima citado, verifica-se não 

haver indicio algum de afastamento da familia homoparental da possibilidade 

da adoção, sendo irrelevante a formação familiar, contanto que esta se mostre 

                                                           
57 ROCHA, Janete Pietá. Projeto de Lei nº 2.153, de 29 ago. de 2011. Altera o § 2º do art. 42 

da Lei nº 8.069 de 13 de junho de 1990, para permitir a adoção de crianças e 
adolescentes por casais homoafetivos. Brasília, DF. Disponivel em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=914378&filename=PL
+2153/2011. Acesso em: 30 de ago. de 2018.  
58 CÉSPEDES, Lívia. Vade Mecum acadêmico de Direito Saraiva. 25. Ed. atual e ampl. – 
São Paulo: Saraiva Educação 2018, grifo nosso. Pag. 953.  
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estável, e em caso dos casais que estes sejam casados civilmente ou 

mantenham união estável. Sendo assim, um casal homoafetivo pode ser 

candidato a adoção de crianças e adolescentes, sem que encontre 

impedimentos jurídicos pautados na orientação sexual59.  

 Em decisão atual e acertada, a ministra Carmen Lúcia do Supremo 

Tribunal Federal, traz em sua decisão, assim como nos apresenta Maria 

Berenice Dias (2017, p. 65)60, o reconhecimento da possibilidade da adoção 

por casais homoafetivos bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade 

de qualquer decisão que tente estabelecer a invalidade da união estável entre 

pessoas do mesmo sexo, bem como a realização da adoção pelas mesmas, 

utilizando-se como respaldo para tal decisão os seguintes motivos:  

 

1.Se as uniões homoafetivas já são reconhecidas como 

entidade familiar, com origem em um vínculo afetivo, a 

merecer tutela legal, não há razão para limitar a adoção, 

criando obstáculos onde a lei não prevê. 2. Delimitar o 

sexo e a idade da criança a ser adotada por casal 

homoafetivo é transformar a sublime relação de filiação, sem 

vínculos biológicos, em ato de caridade provido de obrigações 

sociais e totalmente desprovido de amor e comprometimento. 

(STF – RE:846102 PR- PARANÀ, Relator: Min. Carmen Lúcia, 

DJ: 05/03/2015).  

 

E ainda em se tratando dos requisitos necessários para a adoção, não 

se verifica em momento algum no Estatuto da Criança e do Adolescente a 

                                                           
59 SOUZA, Fernando Pinheiro Borges. O princípio da dignidade humana e a adoção por 

homossexuais em união homoafetiva ou solteiros sob o paradigma do Direito Civil 
Constitucional. Revista de Direito Privado | vol. 43/2010 | p. 275 - 310 | jul. – set. / 2010. Pág. 
14. 
60 DIAS, Maria Berenice. Diversidade sexual e direito homoafetivo / [coordenação] Maria 
Berenice Dias. – 3 ed. revista atual e ampliada. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2017.  
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presença de qualquer privação a casais homoafetivos, ou a exclusividade a 

casais heterossexuais61. Assim como afirma Fernando Souza62 (2010, p.14):  

Conjugando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(LGL\1990\37) e o Código Civil (LGL\2002\400), a adoção por 
uma pessoa solteira maior de 18 anos é possível, não sendo 
feita qualquer restrição quanto à sua orientação sexual.  
 

 

 Porém assim como afirma Souza, e também Mariana de Oliveira, bem 

como muitos doutrinadores, o desafio a ser enfrentado atualmente pelos casais 

homoafetivos interessados na adoção, não está presente na legislação, mas 

sim nos juristas responsáveis pelo julgamento de concessão de guarda, pois 

muitos se deixam levar erroneamente por ideologias pessoais, e deixam assim 

de conceder a guarda aos casais homoafetivos interessados, impossibilitando 

uma criança de ser adotada.  

 Estes se utilizam de argumentos intolerantes, para proferirem decisões 

referentes a estas situações, muitas vezes impossibilitando a efetivação da 

adoção, mas muitos Tribunais Estaduais têm julgado procedente o pedido 

referente a inscrição de casais homoafetivos para adoção, assim como 

demonstra voto proferido pelo Desembargador Marcus Tulio Sartorato, no 

Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina63:  

INFANCIA E JUVENTUDE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO PARA 
ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO. SENTENÇA DE 
PROCEDENCIA. 
VOTO 
[...] 
2. [...] Pouco importa, ao menos para o direito, se a orientação 
sexual dos adotantes é de origem genética ou foi adquirida 
com o tempo. Certamente não é função dos juristas aventurar-
se por artigos e teses médicas acerca do assunto. É triste ter 

                                                           
61 LUCIANE, Carla Bettio. A possibilidade jurídica da adoção por casais homoafetivos. 2012. 
Pag.7.    
62 SOUZA, Fernando Pinheiro Borges. O princípio da dignidade humana e a adoção por 
homossexuais em união homoafetiva ou solteiros sob o paradigma do Direito Civil 
Constitucional. Revista de Direito Privado | vol. 43/2010 | p. 275 - 310 | jul. – set. / 2010. Pág. 
14. 
63 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. APELAÇÃO CIVIL. AC 
00025831120178240036. Jaraguá do Sul 0002583-11.2017.8.24.0036. Relator: Marcus Tulio 
Sartorato. Data de Julgamento 13/03/2018, Terceira Câmara de Direito Civil. Jusbrasil, 2018. 
Disponível em: https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/559812471/apelacao-civel-ac-
25831120178240036-jaragua-do-sul-0002583-1120178240036/inteiro-teor-
559812544?ref=juris-tabs. Acesso em: 03/09/2018.  
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de afirmar o óbvio, mas, no fim do dia, todos são iguais 
perante a lei, independentemente de suas escolhas e 
comportamentos no âmbito sexual, bem como dos motivos 
de sua orientação. Assim como não se investiga a gênese das 
preferências sexuais do heterossexual, também não se deve 
fazê-lo quanto ao homossexual.  
É fundamento de nossa República o sobre princípio da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), que, em suas 
múltiplas significações, veda tratamento discriminatório às 
pessoas, seja qual for sua preferência sexual. E, no caso, está 
demonstrado no processo que os requerentes estão 
preparados para a paternagem/maternagem, cada um a seu 
modo. 
[...] 
Em arremate, no âmbito do Direito da Infância e Juventude, há 
que se ter muita cautela para não se afrontar o princípio da 
dignidade humana, quer de crianças e adolescentes, quer de 
pretendentes a guarda ou adoção. Ambos merecem absoluta e 
inarredável proteção. Na visão moderna, não há mais 
espaço para se conceberem argumentos impeditivos de 
adoção de crianças e adolescentes por casais 
homoafetivos. Tanto estes como os casais heterossexuais 
deverão comprovar, no mínimo, no interesse maior de crianças 
e adolescentes, suas aptidões para o exercício responsável da 
paternidade e maternidade. 
[...] 
Em tema de adoção e guarda, no âmbito do direito da 
Infância e Juventude e de Família, o que deve prevalecer é 
o interesse maior do adotando, razão porque, relativamente 
aos adotantes, irrelevante, a princípio e por si só, é a sua 
condição de homossexual ou heterossexual. É que, na 
concepção moderna de tais direitos, ambos como seres 
humanos são sujeitos de dignidade, a teor do art. 1º, III, da 
Carta Magna.  
(TJ-SC-AC: 00025831120178240036 Jaraguá do Sul 0002583-
11.2017.8.24.0036, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de 
Julgamento 13/03/2018, Terceira Câmara de Direito Civil. Grifo 
nosso). 
 

  

Sendo assim, verifica-se claramente a mudança de pensamento nos 

atuais juristas, ao ponto que passam a perceber a irrelevância da orientação 

sexual dos adotantes, mas levando em consideração principalmente o bem-

estar da criança ou adolescente que virá a ser adotado.  
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3.2 Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.  

 

 Em se tratando dos princípios jurídicos norteadores da adoção, um dos 

mais relevantes, e considerado pelos magistrados no momento de análise da 

concessão da adoção é o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente.   

Este princípio, assim como muitos outros, surgiram juntamente com a 

aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa a proteção das 

garantias constitucionais no processo de adoção, sendo assim, é de grande 

importância que aquele que esteja interessado em adotar possa oferecer 

condições básicas para o bom desenvolvimento da criança e do adolescente.  

Historicamente, segundo Luiza e Mello (2013), o presente princípio se 

apresentou inicialmente na Inglaterra por meio do parens patriae, onde o 

estado era responsável pela guarda e zelo das crianças e daqueles que eram 

considerados loucos64.  

Posteriormente, com o surgimento da Revolução industrial foi onde o 

principio do melhor interesse da criança adquiriu forças, e passou a se tornar 

mais latente na sociedade, tornando-se com o tempo principio de grande 

importância em se tratando de crianças. 65 

 Pode-se dizer que a primeira situação em que o principio do melhor 

interesse da criança foi claramente assegurado, foi na Convenção Sobre os 

Direitos da Criança, feito pela Organização das Nações Unidas, em 1989. Este 

está previsto no parágrafo 1º, art. 3º da convenção66: 

ARTIGO 3.º 1 – Todas as decisões relativas a crianças, 
adotadas por instituições públicas ou privadas de proteção 

                                                           
64 VEIGA e MELLO, apud Pereira, p.4. O melhor interesse e a autonomia progressiva de 

crianças e adolescentes. Revista de Direito da Infância e da juventude | Vol. 2/ 2013 | p. 233 | 
jul./ 2013| DTR/ 2013/ 12545.Pag. 6. 
65 VEIGA e MELLO. O melhor interesse e a autonomia progressiva de crianças e 

adolescentes. Revista de Direito da Infância e da juventude | Vol. 2/ 2013 | p. 233 | jul./ 2013| 
DTR/ 2013/ 12545. Pag. 6. 
66 VEIGA e MELLO. O melhor interesse e a autonomia progressiva de crianças e 

adolescentes. Revista de Direito da Infância e da juventude | Vol. 2/ 2013 | p. 233 | jul./ 2013| 
DTR/ 2013/ 12545. Pag. 6. 
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social, por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 
legislativos, terão primacialmente em conta o interesse 
superior da criança. (ONU, 1989, grifo nosso).  

 

 A presente convenção foi aprovada e ratificada no Brasil em 21 de 

novembro de 1990, por meio do decreto nº 99. 710, apesar de esta ter sido 

traduzida de uma forma diferente da original, utilizando-se a frase “o interesse 

maior da criança”, de forma diversa da frase do documento original que se 

utiliza do termo “o interesse superior da criança”, embora muitos doutrinadores 

diferirem acerca da relevância do termo utilizado, onde muitos afirmam que um 

remete à quantidade e outro a qualidade, considerando-se o mais apropriado 

àquele que remete a qualidade que seria o termo “melhor”. Mesmo havendo 

uma divergência nos termos utilizados, ainda se contempla como prioritário a 

possibilidade dos adotantes fornecerem um desenvolvimento digno a criança 

ou adolescente colocando em primeiro plano o mencionado princípio. 

Cabe salientar que o judiciário não irá se basear somente nas condições 

financeiras dos adotantes, para considera-los aptos a atender os melhores 

interesses da criança e do adolescente, mas sim, considerarão aptos aqueles 

que melhor podem oferecer um desenvolvimento físico, psíquico e social.67 

Em se tratando de adoção, toda e qualquer ação é pautada no presente 

princípio, desde os critérios para a candidatura da adoção, até a 

irrevogabilidade da mesma, de forma que há um grande esforço para que haja 

a defesa do adotado em relação a quaisquer atos futuros, por parte da familia 

adotiva que venha a interferir em seu desenvolvimento.  

Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, este princípio pode ser 

verificado em seu artigo 1º, de forma subjetiva, visto que este dispõe sobre a 

proteção integral da criança e do adolescente. Assim como dita Guilherme de 

Souza Nucci68 (2017, p.8):  

                                                           
67 MATTOS e PACHECO. Adoção de Crianças e Adolescentes: Princípios e a Sentença 

que Constitui o Vínculo de Filiação. Revista de Direito Privado | vol. 29/ 2007 | p. 40 – 77 | 
jan. – mar. / 2007.  DTR/ 2007/ 91. 
68 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em 

busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes / Guilherme de Souza Nucci. – 
3º ed. rev. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pag. 8. 
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Todos temos direito à vida, a integridade física, a saúde, a 
segurança etc., mas os infantes e jovens precisam ser tratados 
em primeiríssimo lugar [...] em todos os aspectos. Precisam ser 
o foco principal do Poder Executivo na destinação de verbas 
para o amparo à família e ao menor em situação vulnerável.  

 

 O presente princípio, se mostra de suma importância para o bom 

andamento e para a garantia e proteção dos adotados, pois sem o mesmo, 

muitas crianças podem ser negligenciadas, tanto pelo judiciário, quanto pelas 

pessoas que as adotarem, podendo acabar perdendo a oportunidade de serem 

adotadas, como também não receberem os devidos cuidados após a adoção, 

tornando este princípio algo imprescindível nas adoções, não apenas por 

casais homoafetivos como em quaisquer outras formas de adoção. Assim 

como cita Nucci69:  

Esse princípio do best interest of the child ou o melhor 
interesse da criança é peremptório em atribuir ao Estado 
a obrigação de colocar a criança e o adolescente acima 
de todos os interesses, com prioridade como prioridade 
absoluta como mandamento constitucional constante do 
art. 227, uma construção embasada nesse princípio como 
dever social, moral e ético, compartilhado com a familia e 
a sociedade e com todos os habitantes do território 
nacional sob sua jurisdição, como um dever de todos. 
(NUCCI apud BARBOSA, 2017.) 

 

 Este mesmo princípio pode ser verificado de forma mais objetiva no 

Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde elenca de forma clara 

quais seriam as principais necessidades a serem observadas de forma 

prioritária ao se tratar de crianças e adolescentes, sendo estes, de acordo com 

o referido artigo70:  

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

                                                           
69 NUCCI, Guilherme de Souza, Apud, BARBOSA, Hélia. Estatuto da Criança e do 
Adolescente Comentado: em busca da Constituição Federal das Crianças e dos 
Adolescentes / Guilherme de Souza Nucci. – 3º ed. rev. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 
2017. Pag.9.  
70  BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Brasília, DF, 1990.  
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:  
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias;  
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública;  
c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas;  
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude.  (Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990).  
 

  Sendo assim, é dever não apenas do estado como também da familia, 

tanto adotiva, quanto natural, possibilitar a efetivação dos direitos acima 

elencados. E assim como disciplina o artigo 43 do mesmo dispositivo, as 

adoções que apresentarem reais vantagens ao adotando, serão efetivadas, 

verificando-se desta forma a presença do referido princípio no embasamento 

de todos os direitos garantidos a criança e ao adolescente71.  

Muitos magistrados atualmente, ao se depararem com situações de 

pedidos de adoção feitos por casais homoafetivos, se respaldam no princípio 

do superior interesse da criança e do adolescente para que possam proferir 

uma sentença justa e acertada. Assim como podemos verificar no julgado 

abaixo72: 

Todavia, mister observar a imprescindibilidade da 
prevalência dos interesses dos menores sobre quaisquer 
outros, até porque está em jogo o próprio direito de filiação, do 
qual decorrem as mais diversas consequências que refletem 
por toda a vida de qualquer indivíduo.  
Por isso mesmo, a matéria relativa à possibilidade de adoção 
de menores por casais homossexuais vincula-se 
obrigatoriamente à necessidade de verificar qual é a 
melhor solução a ser dada para a proteção dos direitos das 
crianças, pois são questões indissociáveis entre si. É o que se 
depreende do artigo 43 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
(RECURSO ESPECIAL Nº 889.852 - RS (2006/0209137-4). 
Grifo nosso.).  
 

                                                           
71 BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Brasília, DF, 1990. 
72 STJ. RECURSO ESPECIAL: RECURSO ESPECIAL: Resp. 889.852 RS 2006/ 0209. Relator: 
Ministro Luís Felipe Salomão. DJ: 27/04/2010. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16839762/recurso-especial-resp-889852-rs-2006-
0209137-4/inteiro-teor-16839763#>. Acesso em: 11/09/2018.  
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Frente ao todo exposto neste subtítulo, verifica-se que é de grande 

irrelevância os adotantes serem de orientação homoafetiva, pois contanto que 

os mesmos possam oferecer qualidade de vida e um ambiente familiar 

necessário para o desenvolvimento da criança ou adolescente adotado, os 

mesmos devem ser considerados aptos, levando-se em consideração, além 

dos presentes números de crianças a serem adotadas no Brasil já 

mencionados, a grande necessidade de convivência familiar, e o contato com a 

afetividade familiar que os jovens abjetos de adoção necessitam para seu bom 

desenvolvimento.  

Atualmente no Brasil, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção 

(CNA)73, há 4.946 crianças disponíveis para adoção, e um total de 522 crianças 

disponíveis no estado do Paraná, e frente a essa realidade, é latente que deve 

ser valorizado como prioritário em um processo de adoção, o melhor interesse 

da criança e do adolescente a ser adotado, bem como o atual número de 

crianças no Brasil a espera de um lar, devendo ser colocado em segundo plano 

a orientação sexual dos adotantes, deixando de ser considerado um empecilho 

jurídico para a adoção.   

 

 

3.3 Princípio da Afetividade  

 Com a evolução da sociedade, bem como das bases familiares, houve 

também a modificação do surgimento dessas, bem como passaram a serem 

vistas pela sociedade em geral.  

 Com o tempo, o direito passou a admitir não apenas elementos fáticos 

para embasar o direito, como também elementos subjetivos, estudados por 

outras ciências como a psicanálise que, com o tempo, passaram a ser 

utilizados para auxiliar nos embates jurídicos que abordavam relações 

familiares e pessoais, relações estas que apenas o direito objetivo não estava 

                                                           
73 CNA-Cadastro Nacional de Adoção. Disponivel em:www.cnj.jus.br/cnanovo/pages/publico. 

Acesso em: 24/09/2018.  
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conseguindo solucionar, acabando muitas vezes impossibilitando a resolução 

do litigio74.  

 Desta forma, o homem passou a ser o centro do direito, levando-se em 

consideração não apenas o objetivo, mas também o subjetivo de cada 

indivíduo, sendo considerado a importância familiar, qualquer que fosse sua 

formação, bem como o sentimento empregado em cada relação. Assim como 

afirma Maria Berenice75:  

E, assim, o afeto ganhou status de valor jurídico, [...] vez 
que o desejo e amor começaram a ser vistos e 
considerados como o verdadeiro sustento do laço 
conjugal e da familia. [...]  
Isso significa que a pessoa passou a ser o centro do 
discurso jurídico, em detrimento do patrimônio. (DIAS, 
2017.)    
 
 

Sendo assim, com o tempo, diversos institutos que não levavam em 

consideração a afetividade passaram a considera-la decisiva em diversas 

situações, como em dissoluções conjugais, na defesa da dignidade humana a 

todos, bem como na filiação socioafetiva e principalmente na adoção. Assim 

como o presente trecho afirma76:  

Sendo a entidade familiar tutelada como meio para a busca da 

felicidade de cada um de seus indivíduos, o que define a 

concepção eudemonista de família. (DIAS apud Rel Des. 

Eduardo Andrade, 2013.).  

 

 A pesar de não se apresentar expressamente no ordenamento jurídico, o 

presente princípio, se mostra de suma importância no ordenamento jurídico 

pátrio, bem como é utilizado como respaldo em diversas matérias de direito, 

principalmente na adoção.  

                                                           
74  Diversidade sexual e direito homoafetivo/ [coordenação] Maria Berenice Dias. – 3. Ed. 
ver., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2017. Vários autores. Pag.144. 
75 Diversidade sexual e direito homoafetivo/ [coordenação] Maria Berenice Dias. – 3. Ed. 

ver., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2017. Vários autores. Pag.144.  
76 DIAS Apud TJMG, AI n. 1. 0115.12. 001451-5/001, Rel Des. Eduardo Andrade, 1ª Câmara 
Cível, pub. 16.05.2013.  
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 Atualmente a afetividade é levada em consideração ao ser analisada a 

validade familiar no âmbito judiciário, sendo assim, em se tratando de relações 

homoafetivas, devem ser considerados uma entidade familiar, mesmo que 

formados por duas pessoas do mesmo sexo visto que77:  

Familia em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo 
doméstico, pouco importando se formal ou informalmente 
constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por 
pares homoafetivos. (DIAS, apud ADI 4.277. e ADPF 132, 
2011). 
 
 

 Sendo assim, verifica-se, de acordo com Maria Berenice, e decisão 
preferida pela Tribunal de Justiça de Paraná78, que:  

 

Quer se queira ou não, goste-se ou não, essas famílias 
existem, e não inclui-las dentre as famílias constitucionalizadas 
seria continuar repetindo as injustiças históricas de exclusão e 
expropriação da cidadania.  
[...] para atender ao novo perfil da família contemporânea, o 
direito de familia abrigou princípios fundamentais, tais como, 
princípio do pluralismo das formas de familia, princípio da 
igualdade e do respeito ás diferenças, princípio da autonomia e 
da menor intervenção estatal, princípio da afetividade, princípio 
da solidariedade, princípio da paternidade responsável, 
princípio do melhor interesse da criança etc., todos com 
importante carga axiológica. ” (DIAS, apud Rel Des. Marcel 
Guimarães Rotoli de Macedo.)  
 

 
Frente a isto percebe-se que, em se tratando de adoção de crianças e 

adolescentes por casais homoafetivos, para que haja a efetivação da adoção 

de forma sucedida, deve-se utilizar para análise do caso concreto, juntamente 

com o princípio do maior interesse da criança e do adolescente, a afetividade 

presente no laço criado entre adotante e adotado, de forma a possibilitar o 

surgimento de uma familia pautada em laços afetivos, sendo de suma 

importância a consideração do sentimento do adotado em relação aos 

adotantes.  

Pois ao deixar de vislumbrar os laços afetivos existentes nas relações de 

adoção, também se torna dificultoso o processo de análise de qual familia seria 

                                                           
77 DIAS, Maria Berenice. Apud. ADI 4.277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 
05.05.2011, Plenário, DJE.  
78 DIAS, Maria Berenice. Apud. TJPR, Agravo de Instrumento n. 1113984-9, Rel Des. Marcel 

Guimarães Rotoli de Macedo, 12ª Câmara Cível, j. 02.07.2014. 
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melhor para a criança em adoção, visto que, os laços de carinho existentes 

entre as partes envolvidas em um processo de adoção são tão importantes 

quanto a capacidade de garantir um bom desenvolvimento a criança ou 

adolescente.  

 

 

3.4. A adoção por casais homoafetivos e suas implicações psicossociais 

aos adotados.  

 

Assim como já mencionado anteriormente, muitas são as dúvidas e os 

embates acerca dos efeitos psicológicos e comportamentais, que uma criança 

ou adolescente adotado por um casal homoafetivo, poderia vir a apresentar 

futuramente.  

Diversos profissionais da Psicologia e da Psicanálise, elaboraram 

diversos estudos a fim de tentar prever os possíveis efeitos futuros que essa 

forma de adoção poderia causar, analisando o comportamento tanto dos 

adotantes quanto dos atados. Sendo um grande desafio visto que, assim como 

afirmam Mariana de Oliveira, cada um tende a se comportar de forma diversa 

aos possíveis estímulos discriminatórios sofridos, dificultando desta forma um 

mapeamento preciso de como resultariam as referidas adoções por pares 

homoafetivos, para ambas as partes envolvidas79.  

Quanto as possíveis dificuldades no desenvolvimento futuro do adotado, 

após diversos estudos, psicólogos concluíram que, todas as crianças adotadas 

têm chances de apresentarem problemas comportamentais, independendo da 

orientação sexual dos adotantes, sendo assim80:  

                                                           
79 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2012. Pag. 135.  
80 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 

olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2012. Pag.171. 
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O desenvolvimento saudável da criança dependerá “da 
funcionalidade da familia do que a própria estrutura familiar”. 
(FARIAS, 2012. p. 171).  

 

 Quanto a relação existente entre adotante e adotado, para que se possa 

ter um bom desenvolvimento do adotado, bem como uma boa relação entre as 

partes, de forma a amenizar as possíveis influencias externas fruto de 

preconceito, e objeções, é a pratica da sinceridade, bem como o dialogo 

acessível entre as partes envolvidas, onde os adotantes devem ser claros em 

relação a sua orientação sexual, bem como ao estilo de vida adotado, qualquer 

que seja, para que desta forma, haja a compreensão por parte do adotado. 

Assim afirma Mariana de Oliveira ao pontuar que81:  

Seria importante que tanto a orientação sexual dos pais/mães 
quanto a adoção sejam revelados desde cedo para a criança. 
Isto porque, para eles, o que prejudicaria a criança, mais do 
que o preconceito social, seria o modo como as temáticas 
podem ser tratadas no âmbito da familia; para eles, lidar com 
essas questões de modo verdadeiro e com naturalidade seria 
mais benéfico para o desenvolvimento emocional da criança. 
(FARIAS, 2012, p.174).  

 
 

E ainda, quanto as características favoráveis para o adotado, em relação 

a adoção por casais homoafetivos, muitos profissionais afirmam que crianças e 

adolescentes criadas por pares homoafetivos podem desenvolver uma 

maturidade maior em relação a assuntos que envolvam diferenças e embates 

sociais82:  

 

A convivência com pais/mães homossexuais permitirá que a 
criança se desenvolva com capacidade emocional mais 
adequada para enfrentar as questões sociais cotidianas já que 
terão que aprender desde cedo a lidar com as adversidades. 
Este psicólogo também acredita que estas crianças 
desenvolverão uma maior capacidade para tolerar e conviver 
com a diversidade social.  

                                                           
81 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 
olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.174. 
82 FARIAS, Mariana de Oliveira. Adoção por homossexuais: a familia homoparental sob o 
olhar da psicologia jurídica. / Mariana de Oliveira Farias, Ana Cláudia Bortolozzi Maia. / 
Curitiba: Juruá, 2009. Pag.177. 
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[...] As crianças criadas por homossexuais poderão ser “mais 
fortes para enfrentar as questões do dia-a-dia”, contrariando as 
opiniões mais frequentes, de que as pessoas acreditavam que 
nestes casos as crianças provavelmente desenvolveriam 
instabilidade emocional e baixa autoestima. ” (FARIAS, 2009, 
p.177).  

 

 

 E ainda, quanto aos efeitos da criação de uma criança por um casal 

homoafetivo, ao se deparar com esta situação, muitos juízes se utilizam de 

estudos realizados por diversas universidades, para embasarem suas decisões 

e votos, assim como verifica-se no voto do Ministro Luis Felipe Salomão, que 

julgou um Recurso Especial procedente em relação a um pedido de adoção por 

casal homoafetivo, e utilizou como uma das motivações para sua decisão, 

estudos feitos que apontam para a não interferência da orientação dos 

adotantes na formação do adotado:  

Em síntese, tais estudos mencionados pelo acórdão (por 
exemplo, da Universidade de Virgínia, da Universidade de 
Valência e da Academia Americana de Pediatria) são 
respeitados e com fortes bases científicas, indicando:  
- “Ser pai ou ser mãe não está tanto no fato de gerar, quanto 
na circunstância de amar e servir”;  
- “Nem sempre, na definição dos papéis maternos e paternos, 
há coincidência do sexo biológico com o sexo social”;  
- “O papel de pai nem sempre é exercido por um indivíduo do 
sexo masculino”;  
- Os comportamentos de crianças criadas em lares 
homossexuais “não variam fundamentalmente daqueles da 
população em geral”;  
- “As crianças que crescem em uma família de lésbicas não 
apresentam necessariamente problemas ligados a isso na 
idade adulta”;  
- “Não há dados que permitam afirmar que as lésbicas e os 
gays não são pais adequados ou mesmo que o 
desenvolvimento psicossocial dos filhos de gays e lésbicas seja 
comprometido sob qualquer aspecto em relação aos filhos de 
pais heterossexuais”;  
- “Educar e criar os filhos de forma saudável o realizam 
semelhantemente os pais homossexuais e os heterossexuais”; 
- “A criança que cresce com 1 ou 2 pais gays ou lésbicas se 
desenvolve tão bem sob os aspectos emocional, cognitivo, 
social e do funcionamento sexual quanto à criança cujos pais 
são heterossexuais”.  (RECURSO ESPECIAL Nº 889.852 - RS 
(2006/0209137-4. Grifo nosso.).  
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 Frente a isto, percebe-se a total inconsistência dos preconceitos 

proferidos contra casais homoafetivos com intenção de adoção, e que grande 

parte dos juristas já adquiriu a percepção da irrelevância da orientação sexual 

dos adotantes, devendo ser utilizado como parâmetro, para a concessão dos 

pedidos de adoção por casais homoafetivos, a afetividade existente entre as 

partes, as possibilidades que os adotantes têm de fornecer ao adotado um bom 

desenvolvimento, em todos os quesitos minimamente necessários, e 

principalmente analisar se o adotado, terá a oportunidade de ingressar em uma 

família que possa, independente de como seja sua formação, lhe dar o carinho, 

a relevância, e a dedicação que uma criança ou adolescente em espera de 

adoção sonha.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo em vista o objetivo do presente trabalho de estudar os elementos 

essenciais de uma adoção no Brasil, bem como a viabilidade jurídica e social 

da adoção por casais homoafetivos, e por fim a apresentação de estudos 

atuais que buscam provar a irrelevância da orientação sexual dos adotantes 

para o bom desenvolvimento dos adotados, possibilitando ao leitor um maior 

entendimento acerca do tema, de forma a transformar a atual visão, muitas 

vezes dotada de prejulgamento, em um entendimento da atual necessidade 

social de aceitação da nova forma de adoção, e da contemporânea formação 

familiar ao longo do trabalho apresentada.  

Desde a entrada em vigor da resolução nº 175/2013, em que possibilita 

a realização de casamento, bem como o reconhecimento de união estável 

entre pares homoafetivos, diversos casais então passaram a ter o objetivo de 

constituição familiar, muitas vezes optando pela adoção, como instrumento 

para a realização desde objetivo, porém em alguns casos acabam se 

deparando com empecilhos, tanto sociais como jurídicos, que afirmam a 

impossibilidade de um casal homoafetivo fornecer um desenvolvimento 

saudável a criança ou adolescente a ser adotado.  

Assim como analisado no presente estudo, atualmente no Brasil, não se 

verifica nenhum empecilho legal para a efetivação da adoção por casais 

homoafetivos, podendo ser considerado inconstitucional toda decisão que 

indeferir esta modalidade de adoção, com a motivação de ser inapropriado a 

adoção por pessoas de orientação homoafetiva. E ainda, frente a este fato, 

após ser verificado a legalidade da adoção, deve-se verificar o maior interesse 

da criança e do adolescente, princípio este de suma importância para a 

concessão da adoção em todos os casos, sendo assim, verificando-se a 

presença da habilitação do casal, bem como a aplicabilidade no caso concreto 

do princípio maior interesse da criança e do adolescente, e ocasionalmente a 

afetividade entre as partes, não se verifica motivos para a não concessão da 
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adoção, sendo irrelevante em todos os casos a orientação sexual dos 

adotantes.  

Assim como indicado ao longo da pesquisa, a formação familiar não 

influi no bom desenvolvimento da criança e do adolescente, sendo assim, ainda 

que a criança ou adolescente a ser adotada se insira em uma família 

homoparental, se esta tiver contato afetivo com os adotantes, bem como todos 

os cuidados necessários para a manutenção da dignidade, estes poderão se 

desenvolver normalmente.  

Os adotantes têm o dever de instrução e apoio aos adotados, de forma 

que em casos de possíveis ataques sociais, que os adotados podem sofrer por 

conta de sua constituição familiar, estes saberão lidar com estas situações, de 

forma a não influencia-los, sendo de suma importância que o adotado tenha 

uma base familiar segura, que facilitará o enfrentamento do adotado com as 

visões sociais diferenciadas.  

E por fim, cabe salientar que a expressa autorização legal para a adoção 

por casais homoafetivos no Brasil, encerraria grande parte do embate existente 

acerca do tema, de forma a possibilitar o maior número de adoção no Brasil, e 

principalmente auxiliando na superação do, pode-se afirmar,  maior empecilho 

para a efetivação da adoção por casais homoafetivos, qual seja a visão social 

preconceituosa acerca da formação familiar homoparental, devendo ser algo a 

ser superado socialmente, por políticas públicas que incentivem a aceitação 

dos diferentes tipos familiares existentes, principalmente a familia 

homoparental, bem como o esclarecimento acerca do tema, e por fim trazer 

uma legislação que abarque expressamente a possibilidade da adoção por 

casais homoafetivos no Brasil, pautados no princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, nos direitos humanos, bem como no direito à 

igualdade.  
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