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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso visa a análise do instituto da adoção por casais
homoafetivos frente ao ordenamento jurídico brasileiro, observando a importância de como
tal tema vem repercutindo no tecido social em relação a composição da família, que passa por
modificações constantes no mundo moderno, ressaltando a relação dessa transformação com
princípios protegidos pela Constituição Federal de 1988, abordando também o impacto do
julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277 e Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 na possibilidade da adoção
bilateral quando realizada por casais homoafetivos. O objetivo da presente monografia é
analisar a possibilidade da adoção homoparental conjunta, observando como se dá a sua
estruturação, sondando também os princípios norteadores do instituto da adoção e sua
aplicação nesses casos. No intuito de possibilitar o andamento da pesquisa, foram utilizadas
ferramentas jurisprudenciais, doutrinárias e da legislação, seguindo o método bibliográfico
dedutivo. A pesquisa jurisprudencial nos sites do Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, bem como em jurisprudências dos Tribunais de São Paulo e Rio Grande do
Sul, revelam o reconhecimento da família homoafetiva, que conta com direitos e deveres
inerentes ao poder familiar e os meios para realizar a adoção anteriormente à esse
reconhecimento.

Palavras-chave: Casais homoafetivos; Adoção homoafetiva; Afetividade; Dignidade da
pessoa humana; Família homoafetiva.
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ABSTRACT

This course conclusion work aims to analyze the institute of adoption by same-sex couples
under the Brazilian legal system, noting the importance of how this theme has been affecting
the social fabric in relation to the composition of the family, which undergoes constant
changes in the modern world, highlighting the relation of this transformation with principles
protected by the Federal Constitution of 1988, also addressing the impact of the joint
judgment of Direct Unconstitutionality Action (ADI) Nº. 4277 and Action for
Non-Compliance of basic principles (ADPF) Nº. 132 on the possibility of bilateral adoption
when performed by same-sex couples. The objective of this monograph is to analyze the
possibility of joint homoparental adoption, observing how it is structured, also probing the
guiding principles of the adoption institute and its application in these cases. In order to
enable the progress of the research, jurisprudential, doctrinal and legal tools were used,
following the deductive bibliographic method. The jurisprudential research on the websites of
the Superior Court of Justice and the Federal Supreme Court, as well as in the jurisprudence
of the Courts of São Paulo and Rio Grande do Sul, reveal the recognition of the
homo-affective family, which has rights and duties inherent to the family power and the
means to carry out the adoption prior to this recognition.

Keywords: Homoaffective couples; Homoaffective adoption; Affectivity; Dignity of human
person; Homoaffective family.
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INTRODUÇÃO

Hodiernamente, é constante a modificação do conceito de família, não conseguindo a

lei em tempo hábil acompanhar essas mutações constantes do tecido social, que ao contrário

do viés legal por vezes estático, é algo fluido.1 Não seria diferente no caso das adoções por

casais homoafetivos frente ao ordenamento jurídico brasileiro, tema do presente trabalho.

Historicamente casais homoafetivos eram marginalizados pela sociedade e atualmente, graças

a interpretações analógicas conseguem exercer direitos equiparados aos casais heteroafetivos2,

como a adoção, embora ainda não tenham em letra de lei seus direitos diretamente

assegurados. 3

Enquanto os casais homoafetivos se encontravam às sombras da sociedade, com vistas

de casamento improvável há algumas décadas, o direito à adoção era algo distante,

considerando que não tinham nem mesmo a sua união reconhecida pelo ordenamento jurídico

brasileiro; sendo assim, não contavam com respaldo legal para regime de bens, assistência

mútua, dentre outros direitos e deveres assegurados aos demais casais. Uniões homoafetivas

não eram vistas como entidades familiares, desse modo, não contavam com a plena proteção

do Estado para seu núcleo,4 que é assegurada pela Constituição da República em seu art. 226,

que exalta em seu caput que a família como base da sociedade, por isso recebendo proteção

especial do Estado.5

Entretanto, em meio às efervescências das novas famílias e pressões pelas lutas

reivindicando direitos pela comunidade LGBT, ocorreram os julgamentos da Ação de Direta

de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental

(ADPF) 132 pelo Supremo Tribunal Federal, nos quais foi reconhecida a união de pessoas do

mesmo sexo. Utilizado como argumento para fundamentar tal decisão pelo relator Ministro

Ayres Brito o art. 3º, inciso IV da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, no

qual ningúem pode ser diminuído ou discriminado em virtude de sexo, raça, cor ou

5 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 45-52.

4 GOMES, Gabriela Giaqueto. Homoparentalidade nas Relações Homoafetivas: Adoção e Reprodução
Assistida. Tese (Mestrado em Direito). Franca: Repositório UNESP, 2020. p. 40.

3 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias. Salvador: Juspodivm,
2017. p. 979.

2 FARO, Julio Pinheiro. Uma nota sobre a homossexualidade na História. Revista Subjetividades. Vol. 15. nº
1.  2015. p. 126.

1 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Imprenta, 2009. p. 321.
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preferência sexual, trazendo que “o sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se presta

para desigualação jurídica”.6

A partir desse reconhecimento da União Homoafetiva, os casais homossexuais

deixaram de sofrer sonegação de direitos por conta de sua orientação sexual e passaram a ser

iguais para suportar direitos e deveres, os ônus e bônus com obrigações de caráter positivo e

compartilhamento de interesses juridicamente positivados, por meio de interpretações legais.7

Nesse contexto de reconhecimento e processo de êxodo da escuridão após um longo

período marginalizados, atendendo aos anseios da sociedade, que modifica sua essência

diariamente, não podendo ficar a primeira à mercê de entendimentos ou interpretações

estagnadas, os casais homoafetivos passaram a ter acesso aos direitos que eram negados até

então, dentre eles se encontra o objeto da pesquisa, o direito à adoção por casais

homoafetivos. É de extrema necessidade a abordagem da temática do presente trabalho,

ampliando os estudos com ênfase jurídica sobre o Instituto da Adoção, quando realizada por

casais homoafetivos, vide que cada vez mais a sociedade modifica o conceito de família,

tornando mister que o meio jurídico esteja pronto para acompanhá-la e respaldá-la por

interpretações legais.8

No decorrer da elaboração do presente trabalho, espera-se contribuir para a

compreensão de como as adoções vem sendo realizadas por esses casais em território

nacional; buscou-se aqui exibir os princípios que permeiam o respectivo instituto,

descaracterizando qualquer forma de discriminação em relação a orientação sexual do

adotante, mas sim alavancando o bem estar do adotado e se a colocação do mesmo no novo

núcleo familiar se dará de maneira benéfica, respeitando os requisitos do Estatuto da Criança

e do Adolescente (ECA)9.

É mister considerar que o exercício da livre parentalidade é um dos direitos

decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana, ao mesmo tempo que os menores

têm o direito fundamental de estarem dentro de um núcleo familiar, sendo criados por pessoas

que lhes assegurarão sua dignidade. Não pode o fato de uma parcela da sociedade não aprovar

a adoção homoafetiva ser utilizada como argumento para a não concessão desse direito para

9 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 8º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 645.

8 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias. Salvador: Juspodivm,
2017. p. 979

7 GALDINO, Valéria Silva; CAZELATTO, Caio Eduardo Costa; RUFFO, Luiz Augusto. Da legitimidade do
ativismo judicial na família homoafetiva a partir da ação direta de inconstitucionalidade 4.277/2011.
Revista Jurídica - UniCuritiba, v. 2, n. 55, 2019. p. 429 - 430.

6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento ADPF 132 e ADI 4.277.. Relator: Ministro Carlos Ayres
Britto. Data do Julgamento: 05/05/2011. Voto disponível
em:<https://www.conjur.com.br/dl/uniao-homoafetiva-stf.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2021.
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tais casais, o que seria uma forma de discriminação jurídica com base num preconceito

social.10

O Objetivo do presente Trabalho de Conclusão de Curso é analisar a forma de como se

dá hodiernamente o instituto da adoção por parte de casais homoafetivos em face do

Ordenamento Jurídico Brasileiro. Demonstrando através do tema como se desenrolam as

adoções no Brasil, para casais homoafetivos, em analogia aos casais heteroafetivos, que hoje

podem adotar com base em interpretações legais. Desse modo, se compreende que o objetivo

da presente monografia é analisar a possibilidade da adoção homoafetiva conjunta, ou seja, de

forma bilateral. Sendo analisado como se dá estruturação da adoção no Brasil, sondando os

princípios que fundamentam o instituto e como eles são utilizados pelos Tribunais para

possibilitar a realização da adoção por casais homoafetivos.

A pesquisa é desenvolvida, principalmente, pelo método dedutivo, contendo em sua

base teórica fontes imediatas de pesquisa jurídico-formais, sendo textos legislativos,

doutrinários e jurisprudências relevantes ao desenvolvimento do tema, como a ADI 4277 e a

ADPF 132. Em caráter subsidiário, foram também utilizados os métodos comparativo,

metodológico e histórico.

Os Tribunais escolhidos para análise são: Supremo Tribunal Federal (STF); Superior

Tribunal de Justiça (STJ); Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e Tribunal de

Justiça de São Paulo (TJSP). A seleção foi baseada na pertinência das decisões proferidas,

sendo enriquecedoras e que, por sua vez, propiciarão o desenvolvimento do tema. A

metodologia seguida é a dedutiva, no tocante aos julgados, a coleta jurisprudencial foi

realizada nas plataformas online dos referidos Tribunais e/ou bancos de jurisprudência,

disponíveis em sites de pesquisa jurisprudencial. Para tanto, os julgados foram encontrados

através das palavras-chave: Casais homoafetivos; Adoção homoafetiva; Afetividade;

Dignidade da pessoa humana; Família homoafetiva. O lapso temporal escolhido para a

verificação de julgados pertinentes se dá no período entre 2006 e 2021; considerando que em

2006 foi concedida a primeira adoção homoafetiva bilateral por um casal no Rio Grande do

Sul, portanto é de suma importância trazer a elucidação do julgado como marco à adoção

homoafetiva e 2021 é o ano mais recente para obter-se resultados inovadores sobre a temática,

havendo uma grande evolução jurisprudencial no lapso temporal escolhido.

10 VECCHIATTI, Paulo Roberto Lotti. Manual da Homoafetividade: Da Possibilidade Jurídica do Casamento
Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos. 2º. ed. São Paulo: Método. 2012. p. 1402-1404.
Disponível
em:<https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iot
ti-2013>. Acesso em: 25 abr. 2021.

https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
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A elaboração metodológica a respeito do tema, qual seja, "Adoção por casais

homoafetivos frente ao ordenamento jurídico brasileiro", se deu da seguinte forma:

pretendeu-se á análise bibliográfica a respeito do tema, em especial no Direito Constitucional,

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Direito Civil, além de verificar textos,

artigos, legislações, jurisprudência e outros materiais, no intuito de demonstrar a aplicação

dos conceitos legais à realidade dessas uniões homoafetivas em face ao instituto da adoção no

Brasil.

A abordagem deu-se com a fundamentação estrutural do instituto da adoção do Brasil,

com sua demonstração conceitual e principiológica, com fins introdutórios, e posteriormente

exibiu-se como se dá a adoção no Brasil em relação à legislação pertinente, bem como utilizar

do referencial jurisprudencial relevante. Foram abordadas em sequência as novas formas de

família, bem como princípios do direito de família a fim de se desenvolver um entendimento

sólido introdutório sobre a temática para posteriormente analisar o reconhecimento da família

homoafetiva, através do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277 e a Ação

de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, de grande impacto na realização da adoção

por casais homoafetivos, como será discutido na sequência. Tratar-se-á ainda sobre a forma

que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) se posiciona sobre adoção por casais

homoafetivos e da certidão de nascimento da criança e do adolescente nesses casos. Ao final

da discussão trazida pela presente monografia, há a tentativa de discutir avanços e desafios

quando a temática da adoção por casais homoafetivos no ordenamento jurídico brasileiro.

Além da coleta jurisprudencial, foram selecionadas obras e artigos publicados com

opinião crítica relevante a respeito do assunto, verificando também as afirmações doutrinárias

e de juristas. Foram igualmente utilizados como instrumento de coletas de dados, as

plataformas online acadêmicas disponíveis, além de manuais de direito e opiniões de revistas

jurídicas a respeito do tema.

Cabe salientar que tem-se o entendimento que no Brasil há a possibilidade de adoção

de maiores como uma das formas de integração à uma família; todavia, no presente Trabalho

de Conclusão de Curso, como fins delimitadores do tema, buscou-se analisar a perspectiva da

adoção por casais homoafetivos, quando os adotados são menores, ou seja, ainda crianças ou

adolescentes.
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1. A ADOÇÃO E AS NOVAS FORMAS DE FAMÍLIA

A intenção no presente capítulo e fazer abordagem inicial com a temática, de modo

que serão trabalhados aqui noções conceituais místeres ao desenvolvimento da pesquisa,

como a tentativa conceitual da adoção em si, passando posteriormente para a sua base

principiológica e ao final do capítulo, tratando das novas formas de família, visto que o tema

trata da adoção quando realizada por casais homoafetivos.

1.1 ADOÇÃO: TENTATIVA CONCEITUAL

O nome adoção tem origem do latim adoptio, que traduzido significa "dar seu nome

a", significando em linguagem mais utilizada o ato de acolher algo. 11

A Adoção é o meio pelo qual se dá um ato jurídico solene, formal e complexo em que

alguém, na qualidade de filho, é recebido no seio de uma família e passa a integrá-la como

parte permanente, mesmo sem ter o sangue ou a genética do adotante e seus parentes. Ou seja,

a partir da adoção nasce um vínculo jurídico de parentesco entre adotante e adotado. A

Adoção é um "ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, independente de

existir entre elas qualquer laço de parentesco consanguíneo ou afim". 12 Ou seja, a adoção é:

[...]o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém
estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou
afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho,
pessoa que, geralmente lhe é estranha.13

O instituto da adoção é portanto um ato Jurídico que terá eficácia após assentimento

judicial, que passa a criar um vínculo familiar entre pessoas estranhas com base na

afetividade:

O estado de filiação decorre de um fato (nascimento) ou de um ato jurídico: a
adoção - ato jurídico em sentido estrito, cuja eficácia está condicionada à chancela
judicial. A adoção cria um vínculo fictício de paternidade-maternidade-filiação entre
pessoas estranhas, análogo ao que resulta da filiação biológica. [...] A verdadeira
paternidade funda-se no desejo de amar e ser amado. É nesse sentido que o instituto
da adoção se apropria da palavra afeto. É no amor paterno-filial entre pessoas mais

13 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 22 Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 483.

12 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol. 6. São Paulo: Saraiva,
2018. p. 330.

11 LIBERATI, Wilson Donizeti. Adoção – Adoção Internacional, doutrina e jurisprudência. 2º Ed. São Paulo:
Malheiros Editores, 2012. p. 17.
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velhas e mais novas, que imita a vida, que a adoção se baseia. São filhos que
resultam de uma opção e não do acaso que são adotivos.14

Muito mais do que uma mera auto realização daquele que adota, a doutrina e

jurisprudências coloca o foco da Adoção no melhor interesse da criança e do adolescente, que

de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, tem o direito de crescer em um lar

que lhe ofereça as devidas condições de dignidade, possibilitando a sua proteção integral

junto a nova família; pensamento esse que se mostra contrário à adoção de outrora, com vistas

de priorizar o interesse da pessoa que adota, em extrema oposição ao previsto no estatuto da

criança e do adolescente.15 Tal coaduna com o entendimento de filho adotivo não é uma

espécie secundária de filiação, não podendo portanto haver qualquer tipo de discriminação

nesse sentido:

O filho adotivo não é um filho de segunda categoria e não pode sofrer discriminação
em relação aos demais filhos. Com o Texto Magno, o adotado passou a ser sujeito de
direitos, de todos os direitos reconhecidos ao filho biológico. A relação jurídica
filiatória determinada pela adoção tem as mesmas qualificações e direitos
reconhecidos aos filhos decorrentes do elo biológico.16

A adoção é uma simulação daquilo que está presente na natureza, onde o direito à

parentalidade pode passar a ser exercido por aqueles que tem a intenção de adotar, recebendo

assim um indivíduo que antes lhes era estranho e que após os trâmites legais previstos é

elevado à condição de filho. 17 Nesse sentido, Maria Berenice Dias afirma que:

O adotado adquire os mesmos direitos e obrigações como qualquer filho. Direito ao
nome, parentesco, alimentos e sucessão. Na contramão, também correspondem ao
adotado os deveres de respeito e de obediência. Os pais, por sua vez, têm os deveres
de guarda, criação, educação e fiscalização.18

A adoção é, portanto, meio pelo qual novas famílias podem ser formadas, com a

criação de vínculos de filiação e parentesco decorridos não de maneira biológica, mas

jurídica, fazendo valer o princípio da dignidade da pessoa humana tanto para quem adota,

quanto para quem é adotado.19

19 BORGES, Sarah Carolina Colorado; EBAID, Ana Augusta Rodrigues Westin. A busca pela realização da
dignidade da pessoa humana no instituto da adoção. Presidente Prudente: Colloquium Socialis, 2020. p. 24.

18 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 819.
17 Ibidem, p. 965.

16 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias. Salvador: Juspodivm.
2017. p. 964.

15 DUTRA, Barbosa Maux; ELZA, Ana Andréa. A adoção no Brasil: algumas reflexões. Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. vol. 10, núm. 2, 2010. p. 358.

14 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 818-819.
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1.2 BASE PRINCIPIOLÓGICA DA ADOÇÃO

Os princípios gerais que regem o sistema de adoção no Brasil são: princípio do

melhor interesse da criança e do adolescente; princípio da prioridade absoluta, proteção

integral, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, princípio da

convivência familiar e princípio da afetividade. Aqui será abordada a base principiológica da

adoção, que terá o intuito de no decorrer no presente trabalho elucidar e deixar comprovada,

que a adoção por casais homoafetivos, foco do presente excerto, atende à esses princípios, não

restando óbice ou impedimento plausível à sua realização. 20

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de acordo com Tânia da

Silva Pereira, surge historicamente atrelado com aqueles que portavam deficiência mentais, os

quais tinham a guarda outorgada a outros por terem compreensão limitada da sociedade.

Contudo, no século XVIII ocorreu uma separação entre esses entendimentos, sendo em 1836

o melhor interesse do menor oficializado pelo sistema Inglês. Em âmbito internacional, o

princípio só veio a ser reconhecido em 1959 pela Declaração de Direitos da Criança, que

apontava que a criança merece da humanidade o melhor de seus esforços.21

O princípio trata portanto de colocar as necessidades da criança como primordiais nas

resoluções de situações que as envolvem, não é assim aquilo que o magistrado enxerga como

melhor, mas sim aquilo que realmente atende a sua dignidade e seus direitos fundamentais. É

isso que deve ser analisado quando da realização do processo de adoção, se está sendo esta

benéfica psicologicamente, materialmente e sociologicamente ao adotado, podendo ser

negada sua efetivação mesmo que o adotante tenha recursos exorbitantes, se este não alcançar

os elementos hábeis à adoção.22 Esse é o entendimento da Jurisprudência majoritária, como se

vê no julgado a seguir do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INSERÇÃO NO CADASTRO DE
PRETENDENTES À ADOÇÃO INDEFERIDO. ESTUDO PSICOSSOCIAL
DESFAVORÁVEL. A Apelante, a despeito da condição econômica, não demonstra
ter os requisitos subjetivos necessários à adoção. Ausências de elementos hábeis a
impugnar o relatório técnico. A adoção deve ser apreciada sob o prisma do Melhor
Interesse da Criança e do Adolescente e não com alicerce na esfera dos desejos e
interesses da pessoa adotante. Preservação dos princípios da preservação integral e
interesse superior do menor. Recurso Improvido.23

23 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo nº 00132610520178260562. Relator: Magalhães
Coelho. Câmara Especial. Data de Publicação: 18 mar 2020. Disponível

22 Ibidem, p. 3-4.

21 PEREIRA, Tânia Pereira. O Melhor Interesse da Criança: um debate interdisciplinar. 1ª Edição. São
Paulo: Renovar, 2000. p. 1-2.

20 Ibidem, p. 24-27
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O princípio da dignidade da pessoa humana, por sua vez, é um fundamento consagrado

no nosso ordenamento jurídico pela Constituição da República Federativa de 1988. Tal é um

atributo de qualquer indivíduo, que é condição precípua de toda a gama de direitos e garantias

fundamentais no meio jurídico, dando positivação para tais direitos.24 Para Alexandre de

Moraes (2005):

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que
se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas,
constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve
assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao
exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.25

Obviamente a premissa da dignidade da pessoa humana está também diretamente

relacionada ao direito da criança e do adolescente,26 o que é confirmado na legislação pelo art.

227 da Constituição Federal, o qual defende que o menor deve receber tratamento prioritário

na sociedade:

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.27

O estatuto da criança e do adolescente traz em seu artigo 6º que a interpretação da lei

deve sempre levar em consideração os fins sociais para os quais ela é direcionada, colando a

criança e adolescente como centro dessa convergência valorativa, sendo que estas últimas são

indivíduos que devem ter assegurados o seu pleno desenvolvimento. A adoção é portanto

meio de se efetivar o princípio da dignidade da pessoa humana, levando em consideração que

todos têm direito de pertencer a uma família. Por isso, para que tal aconteça, é tão importante

a efetivação e colocação desse princípio ao longo do processo de adoção; este que além de dar

27 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Poder Legislativo. Diário Oficial de União:
Brasília, DF, Poder Legislativo, 05 out. 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.>. Acesso em: 02 out. 2021.

26 RENON, Maria Cristina. O princípio da dignidade da pessoa humana e sua relação com a convivência
familiar e o direito ao afeto. Tese (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis, 2009. p. 19.

25 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 129.

24 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais: na Constituição Federal
de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2021. p.16.

em:<https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/891568444/apelacao-civel-ac-132610520178260562-sp-001326
1-0520178260562>. Acesso em: 19 abr. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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a um menor a possibilidade de crescer num lar no qual vai receber todo apoio e afeto, dá ao

casal, que neste trabalho dá enfoque ao casal homoafetivo, uma possibilidade de expandir a

sua família e exercer a parentalidade.28

O princípio da prioridade absoluta, por sua vez, coloca que sempre que houver numa

lide certa disputa de interesses que envolvam uma criança ou adolescente, estes devem ser

priorizados, sem que haja qualquer dúvida, deve-se prezar em resguardar primeiro os

interesses do menor. O princípio em questão conversa com o melhor interesse da criança e do

adolescente, sendo este ponto já detalhado. A doutrina e a jurisprudência trazem que o

princípio da prioridade absoluta é meio de se proteger aquele que é um dos mais fragilizados

em nossa sociedade e que, para se desenvolver e passar a atuar como membro que transforma

e modifica a realidade em que está inserido precisa de atenção e cuidado especial, levando em

consideração que as crianças passaram a ser vistas como sujeitos de direito como qualquer

outro indivíduo.29

Tal princípio exalta o menor à posição de proteção máxima de suas necessidades, seja

no âmbito econômico, judicial, extrajudicial, social ou familiar e isto faz juz ao previsto na

Constituição de 1988, em seu art. 227, como demonstrado anteriormente, sendo mais

especificado no art. 100, inciso segundo da Lei n. 8069/90 (Estatuto da Criança e do

Adolescente), como se vê em: "II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação

de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária

dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares."30

Assim o princípio da proteção integral prevalece sobre direitos alheios quando

encontrados em conflito, como se vê no agravo em execução à seguir, no qual o direito à

receber visitas de um determinado detento foi colocado em oposição à primazia do direito de

menor de manter sua formação de personalidade, caráter e valores, que poderiam ser

corrompidos com o acesso regular a determinada penitenciária. Assim , a quinta turma decidiu

por não prover o agravo em execução, que requer observância a tal direito de visitação ao

indivíduo em cumprimento de pena privativa de liberdade:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE VISITA DE MENOR À PRESÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE. O direito da criança e do adolescente por parte do Estado, da

30 Ibidem, p. 168.

29 VERSIANI, Rodrigo Luiz da Silva. O controle da publicidade infantil de alimentos: hermenêutica à luz
do direito fundamental de proteção à criança com absoluta prioridade. Tese (Mestrado em Direito) -
Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2020. p. 95.

28 BORGES, Sarah Carolina Colorado; EBAID, Ana Augusta Rodrigues Westin. A busca pela realização da
dignidade da pessoa humana no instituto da adoção. Presidente Prudente: Colloquium Socialis. 2020, p. 24.
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família e da sociedade deve prevalecer sobre o direito do preso a receber visita. O
Ambiente carcerário é inadequado a um adolescente em formação de personalidade,
caráter e valores. AGRAVO IMPROVIDO. 31

É certo que é entendimento dos tribunais que à proteção integral do menor deve

prevalecer sobre direitos alheios, utilizando-se de proporcionalidade e razoabilidade, de modo

que seja assegurado ao menor sua proteção não só física, mas também quanto a sua

personalidade, caráter e valores intrínsecos como seres humanos em formação que são,32

como visto no julgado do agravo e execução.

O princípio da igualdade, no que tange ao Instituto da Adoção, pode ser observado

pelo art. 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, afirmando que entre filhos biológicos e

adotados não haverá distinção, bem como traz o Código Civil de 2002, em seio de seu art.

1596. Nesse sentido, para Castelo, a Constituição Federal:

inovou as regras de filiação, reconhecendo a igualdade de direitos e qualificações
para os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, proibindo
assim qualquer tipo de designações discriminatórias a ela relativas, banindo da
legislação civil expressões como filhos legítimos, naturais, adotados, adulterinos ou
incestuosos.33

A igualdade havida entre filhos biológicos e adotivos, portanto, é meio de impedir

discriminações legais entre os filhos, de modo que não se pode alegar distinções para eximir

aqueles que exercem a parentalidade de responsabilidade comum sobre os filhos, que detém

em condição de igualdade direitos e deveres.

O princípio da convivência familiar é assegurado pela Constituição Federal e

reconhecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente em seus arts. 227 e

19, visando garantir uma vida digna ao menor, para que ele possa se desenvolver sadiamente

através do convívio familiar. Independente de laços biológicos, a criança na fase de sua

formação de personalidade e caráter é impactada positivamente pelo convívio familiar, por

isso, é míster que em casos nos quais o menor não esteja mais alocado em sua família natural,

este seja direcionado, após todos os trâmites legais, à uma família adotiva que lhe

33 CASTELO, Fernando Alcântara. A Igualdade Jurídica entre os filhos: reflexo da constitucionalização do
direito de família. Especialização em Direito de Família - Escola Superior do Ministério Público do Ceará,
Fortaleza, 2011. p. 11.

32 PRUDENTE, Eunice. Direito à proteção da criança, do adolescente e do jovem. Jornal USP, 2020.
Disponível em:<https://jornal.usp.br/artigos/direito-a-protecao-da-crianca-do-adolescente-e-do-jovem/>. Acesso
em: 30 set. 2021.

31RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Processo nº 70065334153. Relator:
Cristina Pereira Gonzales. Data do Julgamento: 26 ago. 2015. Quinta Câmara Criminal. Data da Publicação: 11
set. 2015. Disponível
em:<https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/902871803/agravo-agv-70065334153-rs/inteiro-teor-902871850
>. Acesso em: 22 abr. 2021.

https://jornal.usp.br/artigos/direito-a-protecao-da-crianca-do-adolescente-e-do-jovem/
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proporcionará toda a base necessária ao seu desenvolvimento, integrando-o em um âmbito

familiar.34 Para Borges:

[...]o Direito à Convivência Familiar é considerado como representativo da
Dignidade da Pessoa Humana, em razão da família ser a maior responsável pelo
desenvolvimento da criança, então, todas as crianças e adolescente possuem o direito
de crescer no seio de uma família, independentemente de como a família se
caracterize, de laços sanguíneos ou afetivos.35

Ainda sobre o princípio da convivência familiar, tem-se que a família deve ser

protegida pelo Estado, sendo a ela assegurada proteção no seio da Constituição da República

de 1988, assim sendo, toda criança e adolescente também tem o direito de integrar uma

família e de sentir-se parte dela em seus direitos e deveres. Contudo, em certas situações,

quando o menor é levado para fora desse seio familiar biológico, por diversos motivos, o

mesmo é encaminhado para o acolhimento familiar e/ou acolhimento institucional. Das

formas de acolhimento elencadas, ambas devem zelar pela guarda e tutela do infante acolhido,

de forma a garantir o seu desenvolvimento. O acolhimento familiar é previsto entre os incisos

VII e VIII do Estatuto da Criança e do Adolescente preferido em relação ao Institucional,

sendo geralmente preferido em relação ao acolhimento institucional, por dar mais atenção e

cuidados dos quais o menor precisa, criando um melhor ambiente. 36

O princípio da afetividade, embora não explícito na legislação, pode ser observado

implicitamente, sendo de suma importância para a concretização dos demais princípios que

regem a adoção, como defende Lôbo:

O princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios
constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da
solidariedade (art. 3º, I), e entrelaça-se com os princípios da convivência familiar e
da igualdade entre cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a naturezacultural
e não exclusivamente biológica da família.37

A afetividade em si são laços constituídos com a convivência, sendo a família hoje

uma espécie de "união afetiva", em que sua essência está nessa comunhão de afeto entre os

integrantes do núcleo familiar, de modo que essa integração entre os membros com base na

afetividade que os une fortifica seu senso de união, construíndo caminha para a efetivação de

37 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: famílias. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 70-71.

36 COSTA, Nina Rosa do Amaral; ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde. Acolhimento familiar: uma
alternativa de proteção para crianças e adolescentes. v. 22. Florianópolis:Psicologia, reflexão e crítica,
2009.111-118, 2009.

35 Ibidem, p. 26.

34 BORGES, Sarah Carolina Colorado; EBAID, Ana Augusta Rodrigues Westin. A busca pela realização da
dignidade da pessoa humana no instituto da adoção. Presidente Prudente: Colloquium Socialis. 2020, p. 26.
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princípios como a convivência familiar e igualdade. O afeto, contudo, não deve ser

erroneamente interpretado apenas como demonstração de amor, muito mais que essa

limitação, o afeto é também a responsabilidade/dever de cuidar e proteger mutuamente

aqueles que participam do núcleo familiar. Nesse sentido, a doutrina defende que a família

está mais ligada ao vínculo afetivo em detrimento do biológico, considerando por exemplo o

Instituto da Adoção.38

Abordada a base principiológica da adoção, passa-se à uma análise das Formas de

Família. Estas estão diretamente relacionadas à temática proposta, considerando que a Adoção

é meio hábil de expandir o núcleo familiar daquele que adota e ao mesmo tempo integrar o

adotado a uma família que lhe dará afeto e base material, a qual não precisa seguir um padrão

tradicionalmente exposto, como será visto no tópico a seguir.

38 SOUZA. Paula Feijó Pereira de. A relevância do princípio da afetividade nas relações familiares. Tese.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2018. p. 04 - 06.
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2. A ADOÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO

O Instituto da adoção sofreu grandes mudanças que culminam no que será aqui

abordado, sobre o sistema atual de adoção e como a mesma é realizada em contexto nacional.

No Brasil, com advento da Constituição da República Federativa de 1988, passa-se

então a buscar tornar o trâmite do processo de adoção algo mais humano e não contratual,

respeitando uma série de princípios que serão debatidos posteriormente, colocando sempre o

maior interesse da criança e do adolescente à frente. Inova a Constituição declarando direitos

fundamentais das crianças e adolescentes, respeitando sua dignidade e trazendo que deve agir

não só o Estado para assegurar tais direitos, mas também chamada a família e sociedade como

um todo para exercer essa proteção, como defende Lemos:

Nos termos da doutrina da proteção integral, reconhece-se às crianças e aos
adolescentes o gozo de direitos fundamentais […] e o direito específico à
convivência familiar. Torna o Estado, a sociedade e a família entes solidariamente
responsáveis por assegurar-lhes esses direitos com absoluta prioridade […]39

Nesse sentido, Tânia da Silva Pereira afirma que a criança deve ser preparada e se

desenvolver em um ambiente de paz, dignidade, tolerância, liberdade e igualdade. 40

De acordo com Roberto Alves Barbosa, baseando-se em seu art. 227, a Constituição

passa a desprender grande consideração a respeito do bem estar daqueles a serem adotados,

como se pode observar: "a Constituição Federal contém vários preceitos que direcionam a

ordem penal, civil e processual, assim como aqueles direitos e garantias de qualquer pessoa e,

particularmente, de crianças e adolescentes''.41

Sendo assim, desde a promulgação da nova Constituição, com o advento do Estatuto

da Criança e do Adolescente, posteriormente com a lei n. 12.010/2009 (Lei Nacional da

Adoção) e modificações advindas da Lei n. 13.509/2017, é possível constatar que a Adoção é

um tema que vem passando por modificações constantes, que está em processo de

aperfeiçoamento. Busca-se com as novas previsões legais fazer passado as antigas formas de

discriminação às quais eram submetidos os adotados com base nas legislações anteriores,

carentes de cuidados e parte mais frágil no processo de adoção. Nesse sentido, para Venosa:

41 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 10º ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 282.

40 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente, uma proposta interdisciplinar. Rio de
Janeiro. Renovar, 1996. p.80.

39 LEMOS, Cleide de Oliveira. Crianças e adolescentes: a constituição de novos sujeitos de direito. In:
DANTAS, Bruno (Org.). Constituição de 1988: o Brasil 20 anos depois. Brasília, 2008. p.518.
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A adoção, na modernidade, preenche duas finalidades fundamentais: dar fi lhos
àqueles que não os podem ter biologicamente e dar pais aos menores desam parados.
A adoção que fugir desses parâmetros estará distorcendo a finalidade do
ordenamento e levantará suspeitas.42

Mesmo com todas as mudanças nas legislações sobre o assunto da adoção, todas elas

evoluindo para um processo cada vez mais respeitosos às previsões constitucionais e de

respaldo à dignidade da pessoa humana, tanto do adotante, quanto do adotado; há ainda

grandes obstáculos a serem superados na forma de como o sistema atual de adoção no Brasil

se desenrola. É de se afirmar, portanto, que no Brasil o processo de adoção é algo ainda

moroso e que por mais que seja teoricamente em benefício do menor a verificação de todos os

requisitos, o mesmo sofre por essa demora na inserção em uma família. De acordo com Maria

Berenice Dias, o adotante enfrenta também um grande percalço até a realização do sonho de

Constituir uma família:

[...]o qual para se candidatar à adoção, precisa submeter-se a um verdadeiro "rali",
que chega a durar mais de ano. Depois o candidato é inscrito no cadastro,
aguardando anos até ser convocado. Ainda assim os candidatos não tem chance de
conhecer, sequer ver uma foto ou um vídeo das crianças que podem adotar.[...]43

Além disso, é tal burocracia que por vezes, por conta da idade mais avançada, muitas

crianças deixam de ser adotadas e perdem assim seu direito de crescer em um lar familiar,

protegido pelo Estado, levando em consideração que muitos casais infelizmente demonstram

preferência pela adoção de crianças mais novas. A celeridade desse processo também é algo

que deve ser observado nas inovações das próximas legislações, considerando que pais

adotantes perdem chances de passar a primeira infância junto aos filhos adotivos por conta

dessa enorme burocratização do sistema.44

Há de se frisar ainda que em âmbito nacional, existem duas espécies de adoção,

aquelas tradicionais ou mais abordadas, nas quais o adotado é menor (que é foco do trabalho

em questão) e a outra, na qual o adotado é maior. A primeira delas é direcionada aos

nascituros e aos menores de dezoito anos, já a segunda é observada na adoção dos maiores,

onde de acordo com o art. 1619 do Código Civil de 2002 "A adoção de maiores de 18

(dezoito) anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva,

aplicando-se, no que couber, as regras gerais da Lei n o 8.069, de 13 de julho de 1990 -

44Ibidem, p. 816.

43 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. p.
815-816.

42 Ibidem, p. 281.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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Estatuto da Criança e do Adolescente",45 que aqui não será abordada em detalhes por

delineamento temático.

Hodiernamente o Sistema de Adoção no Brasil é comandado pela Lei de Adoção nº

12.010/2009, que será mais especificado no tópico a seguir, demonstrando sua aplicação no

processo.

2.1 LEI NACIONAL DE ADOÇÃO

A adoção de crianças e adolescentes é então delineada pela lei nº 12.010 de 3 de

Agosto de 2009, mais conhecida como Lei Nacional da Adoção, a qual conta com 7 artigos e

desde a sua introdução revogou alguns itens do Código Civil (mais especificamente os art.

entre 1.620 a 1.629 do Código Civil vigente) a respeito da Adoção e modificou dispositivos

do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a própria lei de adoção vindo a sofrer

modificações com a lei nº 13.509/2017, que trouxe atualizações ao previsto anteriormente. 46

Na Apelação Cível a seguir, é abordada a temática de como o acolhimento

institucional se deu no caso concreto, ocorrendo a perda do poder familiar da genitora que

estava negligenciando seus três filhos menores, sendo oferecida à primeira tentativas de

adequar seu comportamento, o que não foi acatado pela mesma. Desse modo, deu-se a perda

do poder familiar porque a genitora não estava apta a cuidar de seus filhos passando valores

indispensáveis à boa formação do ser humano, como pode ser observado em:

APELAÇÃO. ECA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PERDA DO PODER
FAMILIAR. Três crianças, às quais a mãe não tem dado a devida atenção.
Acolhimento institucional que já vem de longa data. Inúmeras oportunidades, ao
longo do tempo, oferecidas à genitora para adequação do comportamento, sem
sucesso. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME.47

A lei de adoção, em conformidade com o artigo 1.618 do Código Civil, defende que as

disposições da adoção se darão reguladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é

47 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Processo nº 70075260158 RS. Relator:
Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 09 nov. 2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17 nov.
2017. Disponível
em:<https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/521837096/apelacao-civel-ac-70075260158-rs/inteiro-teor-5218
37114>. Acesso em: 13 abr. 2021.

46 Ibidem.

45 DIGIÁCOMO, Murilo José. Breves considerações sobre a nova “Lei Nacional de Adoção”. Ministério
Público do Paraná. 2009. Disponível em:<https://crianca.mppr.mp.br › breves_consideracoes>. Acesso em: 01
set.  2021.

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/521837096/apelacao-civel-ac-70075260158-rs/inteiro-teor-521837114
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/521837096/apelacao-civel-ac-70075260158-rs/inteiro-teor-521837114
https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/adocao/breves_consideracoes.doc
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estabelecido um procedimento comum para existentes em cenário nacional para a colocação

familiar (tutela, adoção e guarda). 48

Importante ressaltar que a lei em questão prioriza a manutenção e acolhimento da

criança e do adolescente no seio de sua família biológica, no qual o indivíduo pode continuar

com seu convívio familiar natural, desde que seja respeitado o princípio do melhor interesse

da criança e do adolescente, seguindo em seu artigo 1º, em seus parágrafos 1º e 2º que a

adoção é medida excepcional,49 ainda em conformidade com o art. 39, § 1º do ECA:

"§ 1 o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas
quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família
natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei". 50

Tais disposições permitem observar que são estabelecidos conceitos de família

extensa ou ampliada, as quais se estendem para além do núcleo familiar composto por casais e

filhos para parentes, como avós ou parentes os quais a criança tem contato próximo. Esses, no

caso, seriam os primeiros a ser considerados a olhar pela criança ou adolescente, sem a

necessidade desse afastamento antes de consideradas e analisadas as possibilidades de

manutenção da criança, mesmo que na família extensa. 51

Levando isso em consideração, é certo que é direito do adotado conhecer suas origens

biológicas, sem imposição de restrições para tanto, bem direito de seus descendentes poderem

buscar e entrar em contato com sua origem biológica se assim desejarem. Com a lei n.

12.010/2009, for assegurado ao adotado a identidade genética, no qual o maior de 18 anos

pode conhecer a sua família biológica se assim tiver intenção, já o menor, tal direito fica

ligado ao apoio dos pais adotivos, embora o magistrado tenha discricionariedade para permitir

ao menor a visualização de seus autos de adoção, com apoio jurídico e psicológico (art. 48,

parágrafo único do ECA).52

A mais nova disposição legal quanto à adoção em cenário nacional foi a lei nº 13.059

de 2017, que age juntamente com o texto da lei nº 12.010/2009, complementando-a em alguns

pontos e alterando algumas de suas disposições. Em 2017 foram estabelecidos pelo novo

texto legal critérios e novos prazos de adoção, com o intuito de tornar o processo menos

52 Ibidem, p. 45.

51 DAVID, Felipe Guerra Reis; BERLINI, Luciana Fernandes. A autonomia do adotado no direito à
identidade biológica e a conjugação de parentalidades. Belo Horizonte: Revista Brasileira de Direito Civil,
2017. p. 49.

50 BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências. Poder Legislativo, Diário Oficial, 16 jul. 1990. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.>
Acesso em: 30 set 2021.

49 Ibidem, p. 842-843.
48 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 842.
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moroso, bem como acelerar o processo de destituição do poder familiar. A referida lei, vem

com a intenção de estabelecer os prazos, criar um cadastro nacional de adoção para assim

melhorar o sistema de encontro de crianças e adolescentes com possíveis adotantes, que se

enquadram em todos os requisitos que serão abordados nos tópicos a seguir. A lei de adoção,

complementada pela lei nº 13.059/2017, visa tornar o processo muito mais célere, em tempo

hábil e que respeite a dignidade da pessoa humana. 53

Hodiernamente há cuidado maior com a criança e com o adolescente que se encontram

nos quadros de adoção no país, em detrimento do sistema precário de outrora, ressaltando a lei

nº13.509/2017 que o art. 19, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente deveria

ser alterado quanto ao prazo de acompanhamento do menor, no qual se propõe a analisar tais

indivíduos por uma equipe interdisciplinar a cada 3 meses, que hão de observar os efeitos aos

quais as crianças estão submetidas por se encontrarem nesse Sistema de Adoção:

§ 1 o Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento
familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três)
meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado
por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela
possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em
quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.54

Com o intuito de controlar esse processo de adoção então, foram regulamentados e

criados o Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e o Cadastro Nacional de Crianças e

Adolescentes Acolhidos (CNCA), administrados pelo Conselho Nacional de Justiça, de forma

que teve-se a intenção de controlar o sistema de adoção e sua realização em âmbito nacional.
55

Ainda de acordo com o texto da lei nº 13.059/2017, o prazo para decretação de perda

do poder familiar da família biológica é de 120 dias, após encaminhamento de tal processo ao

poder judiciário, além de que se houver recursos o prazo passa a ser de 60 dias. 56

56 LEITE, Ana Paula; SABATKE, Karina Dias Nascimento; SARAIVA, Bruna Marques. As mudanças e os
avanços da adoção no Brasil. OAB - Paraná. 2019. Disponível
em:<http://cca.sites.oabpr.org.br/as-mudancas-e-os-avancos-da-adocao-no-brasil.html>. Acesso em: 30 set.
2021.

55ASSESSORIA CNJ. Infância e Juventude - Cadastros. Conselho Nacional de Justiça. Disponível
em:<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/infancia-e-juventude/cadastros/>. Acesso em: 01 set. 2021.

54 BRASIL.Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências. Poder Legislativo, Diário Oficial, 16 jul. 1990. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 30 set 2021.

53 LEITE, Ana Paula; SABATKE, Karina Dias Nascimento; SARAIVA, Bruna Marques. As mudanças e os
avanços da adoção no Brasil. OAB - Paraná. 2019. Disponível
em:<http://cca.sites.oabpr.org.br/as-mudancas-e-os-avancos-da-adocao-no-brasil.html>. Acesso em: 30 set.
2021.

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/infancia-e-juventude/cadastros/
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Cabe salientar também que brasileiros têm preferência na realização da adoção, sendo

possível esta vir a ser realizada por estrangeiros quando não for possível encontrar adotantes

brasileiros; caso em que se desenrolará a Adoção Internacional. 57

Por fim, ainda sobre a efetividade de dispositivos da lei nº 8.069/1990 que não

sofreram alterações com o advento da lei nº 12.010/2009 há de se dispor sobre: a vedação à

adoção realizada por procuração, que era algo possível há algumas décadas como abordado

anteriormente, sendo totalmente rechaçada a possibilidade no art. 39, § 2 o do ECA; estágio de

convivência obrigatório (art. 46 do ECA), que será abordado nos próximos tópicos; a

irrevogabilidade da adoção como meio de garantir a segurança do feito tanto para adotante,

quanto para adotado (art. 48 do ECA); restrição da adoção realizada por ascendentes e irmãos

do adotando (42, § 1 o do ECA); manteve-se também a previsão das autoridade manterem

junto a comarca ou foro regional, um registro específico das crianças e adolescentes em

condição de serem adotadas e daqueles indivíduos que se encontram aptos a adotar (art. 50,§ 1
o do ECA); subsistiram também os critérios previstos no ECA para a adoção internacional,

bem como requisitos previstos para a realização do registro do adotado junto aos cartórios. 58

Tanto a lei 12.010/2009 quanto a lei 13.059/2017, quanto a adoção por parte de casais

homoafetivos foram silentes, embora o ECA, em seu art. 42, §2º tenha colocado que adoção

conjunta seja possível quando os pretendentes a adoção sejam casados civilmente ou

convivam em união estável, se cumpridos os demais requisitos legais. É possível aferir certa

fragilidade quando o processo é realizado por famílias homoafetivas, levando em

consideração que não há previsão legal positivada de sua possibilidade de adotar como casal,

sendo tal pontuação melhor abordada adiante. 59

2.2 CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE ADOÇÃO

No sistema anterior, ainda sob vigência do Código do Menor, antecessor ao Estatuto

da Criança e do Adolescente, os juízes tinham a preocupação em cadastrar os potenciais

adotantes, o que gerou um costume posteriormente efetivado positivamente no art. 50 do

Estatuto da Criança e do Adolescente, quando de sua elaboração. Tal disposição prevê que

59 MATHIAS, Chaiane; VOLTOLINI, Gabriel Luiz. A fragilidade dos direitos LGBT: enfoque na
possibilidade de adoção por casais homoafetivos. Anuário pesquisa e extensão Unoesc , vol. 4. São Miguel Do
Oeste. 2019. p. 41.

58 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 840 - 841.

57 RODRIGUES, Valéria da Silva. Aspectos Legais da Adoção Internacional de Crianças e Adolescentes no
Brasil. Vol. 21. Belo Horizonte: Revista Doctum, 2016. p. 15.
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todo menor que possa ser adotado deve ser cadastrado em registro de crianças e adolescentes

junto ao fórum ou comarca do local em que se encontravam acolhidos, seja em instituição ou

acolhimento familiar. 60

Além disso, a lei n. 8.069/90 também demanda que os adotantes sejam cadastrados,

não só em âmbito municipal, mas também em nível estadual e nacional é feito tal

cadastramento, com regulações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que controla o

Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes. Assim, há a possibilidade adoção ser realizada

por indivíduos que moram geograficamente distantes do menor ou vice e versa, com essa

maior amplitude proporcionada pelo Cadastramento. 61

A Adoção, portanto, é condicionada ao prévio cadastramento dos adotantes, contudo, o

próprio ECA admite exceções, sendo elas previstas no art. 50, parágrafo 13º:
Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil
não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando:
I - se tratar de pedido de adoção unilateral;
II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha
vínculos de afinidade e afetividade;
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3
(três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a
fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de
má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.62

Importante frisar que muito embora haja grande importância no cadastramento do

menor e do adotante, deve-se levar em conta o carinho recebido pela criança, em

contrapartida a beneficiar somente adultos pelo fato de já estarem previamente cadastrados;

desse modo, por exemplo, seriam priorizados aqueles que a criança já desenvolveu laços e já

considera como pais. É mister que o sistema seja bem fiscalizado, e que a criança sempre seja

priorizada no decorrer do processo, sendo a sua colocação numa família substituta definitiva

algo da mais alta responsabilidade, sendo o cadastro apenas uma forma de dar direcionamento

e mais controle ao sistema, não algo com caráter absoluto, sendo sempre imperativo o

disposto no art. 1º da lei nº 8069/90, que versa sobre o melhor interesse da criança e do

adolescente em quaisquer casos.63 Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

63 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.
842-844.

62 BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências. Poder Legislativo, Diário Oficial, 16 jul. 1990. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.> Acesso em: 30 set 2021.

61 BRASIL. Resolução nº 54 de 29 de Abril de 2008 do CNJ. Disponível
em:<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/72>. Acesso em: 02 out. 2021.

60 ALMEIDA, Júlio Alfredo de. Adoção Intuitu Personae - uma proposta de agir. Fundação Escola Superior
do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2002. p. 09.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/72
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HABEAS CORPUS. DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA RISCO À
INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO MENOR. MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA. FAMÍLIA SUBSTITUTA .CADASTRO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, ao preconizar a doutrina da
proteção integral (art. 1º da Lei nº 8.069/1990), torna imperativa a observância do
melhor interesse da criança.
2. A possibilidade evidente de risco à integridade física e psíquica da criança impõe
o acolhimento institucional e, em sequência, a colocação do infante em família
substituta cadastrada formalmente para a adoção.
3. A ordem estabelecida no cadastro de adotantes é um norte do sistema, não sendo
de observância absoluta, porque deve ser sopesada com o princípio do melhor
interesse da criança.
4. Ordem denegada.64

Como observado, o cadastramento não é meio que assegure ou afirme que a adoção

está garantida, sendo um esquema mais organizacional em detrimento de garantir a adoção em

si. No julgado acima, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que após a realização do

cadastro, em casos de risco à integridade física ou psíquica do adotado, a adoção será

indeferida. Dessa vênia, em relação à adoção realizada por casais homoafetivos, têm-se que

estes podem se cadastrar como adotantes se oferecerem as condições necessárias ao

desenvolvimento sadio da criança e/ou do adolescente, como será debatido adiante.

2.3 REQUISITOS DA ADOÇÃO

Aqui serão debatidos de forma geral os requisitos legais para a realização da adoção, o

que é mister para demonstrar que casais homoafetivos que tenham a intenção de realizar o

procedimento da adoção de menores não podem sofrer balizas judiciais, se cumpridos tais

requisitos legais, considerando que a legislação brasileira é omissa quanto a temática. 65

No Brasil, a idade mínima para ser considerado apto a ser adotante já foi de cinquenta

anos de idade, à época em que primeiro deveria se esgotar as tentativas de ter filhos

biológicos para depois ter possibilidade de realizar adoção, à época do Código Civil de 1916.

Sofrendo tal disposição posterior modificação, já em 1957, com a lei n. 3.133, que levou a

65 MONTELES, Gabriel Araújo. Adoção por pares homoafetivos: um estudo sobre os novos paradigmas
familiares à luz da legislação e da jurisprudência. IBDFAM. 2020. Disponível
em:<https://ibdfam.org.br/artigos/1502/Adoção+por+pares+homoafetivos:+um+estudo+sobre+os+novos+paradi
gmas+familiares+à+luz+da+legislação+e+da+jurisprudência>. Acesso em: 30 set. 2020.

64 STJ. HABEAS CORPUS. HC 620403 / SP. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJ: 02/03/2021.
Supremo Tribunal de Justiça. Disponível
em:<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ADOCAO+CADASTRO+MELHOR&b=ACOR
&p=false&l=10&i=1&operador=e&tipo_visualizacao=RESUMO>. Acesso em: 13 de Abril de 2021.

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ADOCAO+CADASTRO+MELHOR&b=ACOR&p=false&l=10&i=1&operador=e&tipo_visualizacao=RESUMO
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ADOCAO+CADASTRO+MELHOR&b=ACOR&p=false&l=10&i=1&operador=e&tipo_visualizacao=RESUMO
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idade mínima para trinta anos e novamente modificada com o Código Civil de 2002, que

estipulou em dezoito anos a idade ideal. 66

No art. 42 da lei n. 8.069/90, em seu parágrafo terceiro é previsto que deve haver uma

diferença de idade entre o adotante e adotado, a qual deve ser de no mínimo 16 (dezesseis

anos). O legislador, ao impor essa diferença entre os indivíduos da relação de adoção pensou

em conseguir trazer ao máximo a relação pai e filho existente biologicamente, colocando uma

diferença plausível de mediar a relação do adotante para com o adotado, tal é o que afirma em

voto o Ministro Luis Felipe Salomão, em matéria publicada pelo STJ em processo cujo o

número não foi identificado por motivo de segredo judicial:

"A diferença de idade na adoção tem por escopo, principalmente, assegurar a
semelhança com a filiação biológica, viabilizando o pleno desenvolvimento do afeto
estritamente maternal ou paternal e, de outro lado, dificultando a utilização do
instituto para motivos escusos, a exemplo da dissimulação de interesse sexual por
menor de idade"67

No pensamento de Rolf Madaleno:

"o adotado é justamente órfão dessas importantes e indeclináveis figuras parentais,
ausentes de sua experiência de vida e fundamentais para a reconstrução de sua
parentalidade e para a dignidade pessoal do ser humano, sendo essa uma das
principais finalidades do vínculo de adoção, no sentido de pai ou uma mãe a quem
não os tem".68

Tentou o legislador trazer para a adoção uma relação real de afeto existente entre

pai/mãe e filho, que poderia ser deturpada com idades próximas entre adotante e adotado,

podendo ser considerada eventualmente uma irmandade, o que não é a intenção da Adoção,

definitivamente. Ainda mais quando leva-se em consideração a adoção de crianças e

adolescentes, que para um boa formação e desenvolvimento psicossocial necessitam de um

ambiente estável, no qual lhes sejam passados valores morais; tal caso poderia ser prejudicado

se a diferença entre o pai e o filho fosse menor que 16 anos.69

A Adoção é procedimento pessoal do adotante, levando em consideração que a lei

veda a sua feitura por procuração (art. 39, §2 do ECA). Como já mencionado, o que importa

69 Ibidem, p. 855.
68 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 855.

67 STJ. Quarta Turma admite flexibilizar diferença mínima de idade na adoção. Data da Decisão:
17/02/2020. Disponível
em:<https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quarta-Turma-admite-flexibilizar-difere
nca-minima-de-idade-na-adocao.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2021.

66 KAZEZINSKI, Carla Gonçalves. A história da adoção no Brasil. Ninguém cresce sozinho. 2016. Disponível
em:<https://ninguemcrescesozinho.com.br/2016/12/12/a-historia-da-adocao-no-brasil/>. . Acesso em: 03 set.
2021.

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quarta-Turma-admite-flexibilizar-diferenca-minima-de-idade-na-adocao.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quarta-Turma-admite-flexibilizar-diferenca-minima-de-idade-na-adocao.aspx
https://ninguemcrescesozinho.com.br/2016/12/12/a-historia-da-adocao-no-brasil/
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não é o estado civil, orientação sexual ou nacionalidade como requisito, mas sim se há

condições presentes na pessoa do adotante que o deixam apto a realizar a adoção, com

condições morais e materiais de dar uma vida digna à criança ou adolescente. 70 Seguindo essa

linha, o ECA coloca que não se enquadra aquele que não consiga fornecer um ambiente

familiar adequado (art. 29).

A adoção, para Rolf Madaleno, apresenta requisitos subjetivos e objetivos, quais

sejam:

[...] requisitos subjetivos a) idoneidade moral do adotante, b) manifesta vontade de
exercer efetivo vínculo de filiação; c) resultar em vantagens reais para o adotando
(ECA, art. 43). Como requisitos objetivos são elencados: a) a idade mínima de 18
anos (ECA, art. 42); b) o consentimento dos pais e do adotando, que será dispensado
nos casos dos pais serem desconhecidos ou destituídos de poder familiar e, se o
adotando contar com 12 anos completos, deverá manifestar a sua concordância com
a adoção (art 42, §2 do ECA); c) realização do estágio de convivência; d) e o prévio
cadastramento [...]71

Há que ser realizado, além da comprovação desses requisitos um estágio de

convivência entre o adotante e adotado, que é um período que antecede a adoção definitiva, o

qual deverá ter realização obrigatória de prazo a ser fixado pelo juiz responsável, geralmente

de 90 dias podendo ser prorrogado por igual período; já no caso de adoção internacional (com

indivíduo ou casais residentes fora do país), o prazo será de 30 ou 45 dias, também

prorrogável por igual período. Se o adotando já estiver sob a guarda do adotante, em tempo

hábil que possa inferir uma boa convivência entre ambos, pode ocorrer a dispensa do estágio

de convivência, conforme determina o art. 46, §1 do ECA. O mesmo será cumprido em

território nacional, de preferência na comarca onde reside a criança ou adolescente.72

Sobre tal estágio, é mister que se fale que o período de convivência maior é meio de se

se esperar o sucesso no trâmite da adoção definitiva, verificando se há realmente afinidade

entre as partes adotantes e adotados; levando em conta o quão séria é a adoção, que junta

pessoas antes estranhas uma à outra e que passam a ter uma íntima relação familiar. Assim, se

verificada falta de capacidade de apoio moral ou material à criança o magistrado pode

determinar que ela volte ao acolhimento,73 como pode ser observado no agravo de

instrumento:

73 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias. Salvador:
Juspodivm. 2017. p. 972 - 973.

72 PIOVESAN, Eduardo. Texto estabelece normas sobre estágio de convivência e adoção por estrangeiros.
2017. Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/noticias/522127-texto-estabelece-normas-sobre-estagio-de-convivencia-e-adocao-po
r-estrangeiros/>. Acesso em: 13 abr. 2021.

71 MADALENO, op. cit., p. 852-853.
70 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito de Família. Vol. 6. 15º edição. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 225.

https://www.camara.leg.br/noticias/522127-texto-estabelece-normas-sobre-estagio-de-convivencia-e-adocao-por-estrangeiros/
https://www.camara.leg.br/noticias/522127-texto-estabelece-normas-sobre-estagio-de-convivencia-e-adocao-por-estrangeiros/
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA.
ENCERRAMENTO. RETORNO DAS CRIANÇAS AO ACOLHIMENTO.
ADEQUAÇÃO.
A decisão agravada encerra o estágio de convivência e determina o retorno das
crianças ao acolhimento. A decisão está baseada em conclusão de avaliações, dando
conta tanto da incapacidade dos aqui agravantes para adotarem as crianças, quanto
da danosa e prejudicial situação a que restaram expostas as crianças. Com base
nisso, não se verifica possibilidade de atendimento ao pleito recursal. Ao mesmo
tempo, inexiste a urgência da postulação de retorno das crianças ao cuidado dos
agravantes. É justamente o contrário, pois a urgência está em proteger as crianças,
coisa que, nesse momento, e com base na prova até agora produzida, não se fará
determinado imediato retorno das crianças ao cuidado dos agravantes. NEGARAM
PROVIMENTO.74

Esses requisitos, se não seguidos à risca, culminam na anulabilidade ou nulidade da

adoção com respaldo no art. 166 do Código Civil de 2002 em seus incisos V e VII. Assim, a

adoção pode vir a ser declarada nula se o adotante não tiver dezoito anos completos, o que

contraria o art. 42 do ECA; não haver diferença mínima de 16 anos de idade entre adotante e

adotado, art. 42, §3 do ECA (ponto que será abordado a frente); houver vício ou fraude das

disposições legais; quando tutor ou curador tiver intenção de adotar, mas ao fazê-lo não presta

contas previamente dos bens do tutelado/curatelado e por fim, em casos em que indivíduos

que não tem nenhum tipo de relação ou convivência afetiva intentem em adotar o menor (art.

42, §2, do ECA).75

Já os casos de anulabilidade da adoção são aqueles em que houver falta de assistência

do pai, tutor em curador nos casos de consentimento de menor incapaz (art. 171, inciso I do

Código Civil) e em casos raros em que, por vício de consentimento do adotante, seja por erro,

dolo, coação ou estado de perigo esse tenha dado seu consentimento viciado sobre a

realização da adoção (art. 171, inciso II do Código Civil). O consentimento do pai, tutor ou

curador elencado no começo do parágrafo é uma condição mister ao processo de adoção,

todavia, de acordo com o art. 166 da lei n. 8069/90, o magistrado ao deferir a perda de poder

familiar em decisão devidamente fundamentada, com toda a possibilidade do contraditório

assegurada em um Estado democrático de direito, pode dar continuidade ao processo sem a

necessidade desse consentimento. No Julgamento a seguir, foi desconstituída sentença em que

75 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. Vol. 6. São Paulo: Saraiva.
2018. p. 183 -185.

74 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Processo nº 70082656653. Relator: Rui
Portanova. Data da decisão: 28 nov.2019. Oitava Câmara Cível. Data de Publicação: 02 dez. 2019. Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível
em:<https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/797248307/agravo-de-instrumento-ai-70082656653-rs>. Acesso
em: 14 abr. 2021.
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ocorreu adoção sem o consentimento ou oitiva dos pais, bem como prosseguimento sem

destituição de seu pátrio poder.

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. ADOÇÃO SEM CONSENTIMENTO DOS
PAIS OU DESTITUIÇÃO DO PÁTRIO PODER. A destituição do poder familiar
para consequente adoção exige a oitiva dos pais da criança ou do adolescente,
sempre que forem identificados e estiverem em local conhecido (art. 161, § 4). A
simples declaração extrajudicial firmada pela mãe da menina objeto desta ação de
adoção não atende ao mandamento legal. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A
SENTENÇA.76

Como evidenciado na Apelação Cível, para a destituição do poder familiar que gere

consequente possibilidade de adoção, é imprescindível a oitiva dos genitores da criança ou do

adolescente, quando os mesmos puderem ser identificados e encontrarem-se em local

conhecido. Desse modo, uma simples declaração extrajudicial por parte dos pais biológicos

não é documento hábil capaz de causar a destituição do poder familiar.77

Por fim, de acordo com Rosenvald e Farias:
não se pode cogitar, sequer remotamente, sobre alguma interferência da orientação
sexual do adotante no deferimento, ou não, da adoção. Não é a sua orientação
sexual, efetivamente, que definirá a possibilidade da medida, mas a sua conduta que
será levada em conta, para a verificação do interesse do adotando." E, bem por isso,
também não se pode estabelecer limites para a adoção por pessoa homossexual - o
que ilr\plicaria em indevida discriminação, atentatória à dignidade humana.78

Seguindo tal entendimento doutrinário, se os requisitos dispostos na legislação

pertinente quanto à adoção forem seguidos, em nada obsta a concessão da adoção pela

orientação sexual do adotante.

2.4 ADOÇÃO BILATERAL

Embora seja autorizada a adoção por pessoa solteira, a presente monografia foca na

adoção por casais homoafetivos e, por isso, restringir-se-á aqui a maior embasamento quanto

à adoção realizada por casais, a adoção bilateral bilateral, que é o recorte temático da presente

monografia.

78 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias. Salvador: Juspodivm.
2017. p. 974.

77 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 8º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 842-843.

76 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Processo nº 70071484794. Relator: Rui
Portanova, Data de Julgamento: 15 dez. 2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 20 jan. 2017. Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível
em:<https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/893008925/apelacao-civel-ac-70071484794-rs>. Acesso em: 13
abr. 2021.
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Em seu parágrafo segundo, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que a

adoção seja realizada por ambos os cônjuges ou companheiros, levando em consideração que

a União Estável foi elevada à condição de família, que recebe total proteção do Estado, o que

garantiu o direito desses pares à realizar o processo de adoção. Assim, cumpridos os

requisitos objetivos e subjetivos legalmente previstos, pode-se dar início ao processo. É

analisado ao longo do trâmite se os adotantes têm condição de prover apoio moral e material

ao adotado, com uma relação sólida e estável que não vá prejudicar o ambiente de

desenvolvimento daquele que é protegido pela lei nº 8.069/90. Torna-se imprescindível aos

que têm o desejo de ampliar a sua família com a adoção, que proporcionem sobretudo um

ambiente sadio ao menor; desse modo, apenas será concedida a adoção definitiva se

verificado que a mesma resultará em vantagens para o adotado.79

Mesmo em relação aos casais, a adoção pode ser unilateral ou bilateral, sendo a

segunda foco do recorte temático do presente desenvolvimento. No caso da adoção bilateral,

esta só pode ser realizada por casais, encontrando-se tais indivíduos casados ou em união

estável, no qual os dois devem ter um consenso de sua intenção de adotar e assim é o art. 42,

parágrafo segundo do Estatuto da Criança do Adolescente: "§ 2 o Para adoção conjunta, é

indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável,

comprovada a estabilidade da família."80 Quando se trata então de adoção em conjunto, um

dos cônjuges não pode adotar sem o consentimento do outro. Caso contrário, se não

respeitada a vontade do outro cônjuge, normas basilares do direito serão feridas, como a

autonomia da vontade e também direitos do adotado, que se encontraria em um ambiente

hostil. Por isso o consentimento deve partir de ambos, sejam casados ou em união estável,

impedindo problemáticas a vir por conta de decisões tomadas sem o apoio mútuo. Percebe-se

que a adoção tem efeitos profundos na vida de uma pessoa, para além do lado patrimonial. 81

Como afirmam Rosenvald e Farias:

Sedimentada no afeto e na solidariedade recíproca, a união homoafetiva é entidade
familiar e conta com especial proteção do Estado, a partir da compreensão do caput
do art. 226 da Carta Constitucional. Em sendo assim, a entidade familiar

81 STJ. REsp 1.421.409-DF. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça. Data do Julgamento: 18/08/2016. Data da Publicação: 25/08/2016. Disponível
em:<https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.2&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquis
aGenerica&num_registro=201303913086>. Acesso em: 16 abr. 2021.

80 BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências. Poder Legislativo, Diário Oficial, 16 jul. 1990. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.>. Acesso em: 30 set 2021.

79 PEREIRA, Tânia Pereira. O Melhor Interesse da Criança: um debate interdisciplinar. 1ª Edição. São
Paulo: Renovar, 2000. p. 1-2.

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1421409
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.2&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201303913086
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.2&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&num_registro=201303913086


34

homoafetiva produzirá efeitos comuns do Direito das Famílias, como o direito a
alimentos, o direito à herança e acréscimo de sobrenome e, por igual, a possibilidade
de adoção, formalizando uma relação filiatória. [...] Em sendo assim, a conjugação
de princípios (que, relembre-se à exaustão, são normas jurídicas, de conteúdo aberto,
dotadas de coercibilidade) revela a plena possibiiidade jurídica de adoção por casais
formados de pessoas do mesmo sexo.82

Portanto, não é lógico o discurso de barrar a adoção quando realizada por casais

homoafetivos, considerando que há o entendimento jurisprudencial que reconhece tal entidade

familiar, possibilitando a união estável e o casamento para casais homoafetivos como

abordado adiante. Assim, a adoção bilateral por casais homoafetivos conta com a

possibilidade jurídica. 83

2.5 EFEITOS DA ADOÇÃO

Com a criação do vínculo entre adotante e adotado há que se falar ainda nos efeitos

pessoais e patrimoniais, que são gerados através desse ato solene e formal que é o Instituto da

Adoção.

O primeiro tem relação com o rompimento do adotado com sua família de origem e

inclusão no novo núcleo, se subdividindo entre efeitos de impacto no parentesco; poder

familiar e nome. É gerado um parentesco com a nova família, ou seja, a integração completa

do adotado. Assim, de acordo com o art. 41 do ECA, o adotado recebe uma condição de filho,

com os mesmo direitos e deveres, inclusive sucessórios, que termina por o desligar de

quaisquer vínculos com seu antigo núcleo seja com seus pais ou parentes. Sobre isso, afirmam

Farias e Rosenvald que: "as origens ancestrais são apagadas no momento da adoção,

integrando-se o filho, plena e completamente ao novo núcleo familiar”84

O poder familiar passa a ser exercido pelo adotante para com o adotado, recebendo

aquele que realiza a adoção os direitos e deveres previstos nos incisos do art. 1.634 do Código

Civil. Com a adoção, portanto, o filho adotivo passa a ser colocado em posição de igualdade

para com o filho biológico, em todos os aspectos, ficando assim sujeito ao poder familiar do

adotante, que é transferido a ele com seus ônus e bônus, como administração de seus bens e

usufrutos (art. 1689 do Código Civil). 85

85 CASTELO, Fernando Alcântara. A Igualdade Jurídica entre os filhos: reflexo da constitucionalização do
direito de família. Tese (Especialização Direito de Família) - Escola Superior do Ministério Público do Ceará.
2011, p. 36.

84 Ibidem, p. 953.
83 Ibidem, p. 979

82 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias.  Salvador: Juspodivm,
2017. p. 979.
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Ainda quanto às consequências de caráter pessoal da adoção há a situação do nome,

vindo o art. 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu parágrafo 5º "A sentença

conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a

modificação do prenome." Sendo ainda levada em consideração a opinião do adotado sobre a

mudança, devendo, entretanto, o sobrenome ser comum entre os adotantes e adotados, a fim

de evitar possíveis confusões ou discriminações/distinções, que são proibidas por lei.86

Já quanto aos efeitos de natureza Patrimonial, há a subdivisão entre Alimentos e

quanto aos Direitos Sucessórios. Para Sílvio de Sá Venosa:

"Quanto aos efeitos materiais, considera-se que o adotado passa a ser herdeiro do
adotante, sem qualquer discriminação, e o direito a alimentos também se coloca em
ambos de forma recíproca. Nesses aspectos, desvincula-se totalmente o adotado da
família biológica."87

Com relação aos alimentos, têm-se que estes são devidos de maneira recíproca entre

adotante e adotado, de maneira equiparada ao que a lei prevê à relação entre pais e filhos

biológicos; sendo esse dever de prestar alimentos extensivos aos ascendentes, com obrigações

que recaem nos de mais próximo grau (art. 1696 CC).88

Sobre os Direitos Sucessórios que surgem, é fato que os filhos adotivos concorrem de

maneira igual com os filhos biológicos quando da sucessão dos bens deixados pelo de cujus,

envolvendo por sua vez, os direitos sucessórios também dos colaterais e dos avós à luz do art.

227, § 6º da Constituição Federal de 1988: "Os filhos, havidos ou não da relação do

casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer

designações discriminatórias relativas à filiação."89

Completando tal previsão Constitucional, têm-se ainda o art. 41 § 2º do Estatuto da

Criança e do Adolescente (Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990) que afirma: "É recíproco o

direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus ascendentes,

descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária."90

Há que se falar na consequência gerada pelos efeitos adoção, que é a sua

irrevogabilidade, estando prevista no art. 39 do ECA, que traz:

90 BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 30 set. 2021.

89 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, DF: Senado Federal. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html>. Acesso em: 01 fev.  2021.

88 Ibidem, p. 298.
87 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 10º ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 298.

86 ANDRADE, Sabrina Renata De; GOES, Alberta Emília Dolores De. Adoção e direitos: reflexões sobre os
inomináveis filhos do Estado. São Paulo: Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 2018. p.
17-18.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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§ 1 o A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas
quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família
natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei.91

São então plenos e irreversíveis seus efeitos, o que assegura um lar estável para as

relações que hão de se formar. Assim, mesmo com a morte do adotante de acordo com o art.

49 do ECA "A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais."92 Ou

seja, o vínculo entre eles permanece, não é algo passível de reforma ou mudança, levando em

consideração o desligamento do adotado com a sua família biológica, que perderam o poder

familiar sobre o menor. Por isso é imprescindível a atuação do Estado diretamente na

realização do processo de adoção, sendo este algo que mexe diretamente tanto com o

psicológico do adotado, quanto do adotando. 93

93 MENEGATTI, Joana Vieira França; DA SILVA, Magda Cristiane Detsch. A "coisificação" do filho: a
responsabilização civil dos adotantes: Civil liability of adopters. Oikos: Família e Sociedade em Debate, v.
32, n. 2. 2021. p. 07-08. .

92 Ibidem.
91 Ibidem.
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3. AS NOVAS FORMAS DE FAMÍLIA

Aqui serão abordadas as concepções das novas formas de família, considerando que a

temática trata da adoção por casais homoafetivos, que são parte do novo entendimento de

conceber a família.

A sociedade está definitivamente ligada com a noção de família, esta, por sua vez,

atravessa as civilizações humanas pela necessidade primeira do ser humano constituir relações

afetivas de modo mais estável. De modo que a família primitiva seria muito mais do que um

laço de afeto, mas meio de sobrevivência através da proteção gerada pela união do grupo. 94

A concepção de uma ideia de família imutável é falha, considerando que a sua

formação e características são mutáveis de acordo com o tempo-espaço em que se passa a

analisar a família como objeto, de modo que acompanha descobertas científicas, costumes

sociais e ideias. Assim, é fato que pensar família hoje não pode ser através de um filtro

patriarcal de outrora, quando o matrimônio e patrimônio andavam juntos à concepção de

família. Conceber família sem matrimônio, portanto, era algo impossível aos olhares da

sociedade, de modo que pouco importaria a afetividade ou a felicidade dos indivíduos que

formavam tais núcleos, pois a Família deveria ser uma Instituição inabalável.95

Todas as outras uniões entre pessoas de sexos diferentes e pessoas de mesmo sexo
com a finalidade de vida em comum eram tidas (a) como ilícitas, (b) simplesmente
imorais. [...] Nesse sentido, a norma considerava uma única forma de família, a
família legítima, constituída pelo casamento, e, a partir desse paradigma,
disciplinava as relações pessoais e patrimoniais entre os cônjuges, os efeitos do
matrimônio, a filiação, o parentesco e a autoridade parental. Qualquer união
diferente do padrão legal era objeto de discriminação, bem como a filiação fora do
casamento era considerada ilegítima.96

96 VECCHIATTI, Paulo Roberto Lotti. Manual da Homoafetividade: Da Possibilidade Jurídica do Casamento
Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos. 2º. ed. São Paulo: Método. 2012. p. 483-484.
Disponível
em:<https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iot
ti-2013>. Acesso em: 08 ago. 2021.

95AUGUSTO, Luis Fernando. A Evolução da Ideia e do Conceito de Família. Advocacia TPA. 2015.
Disponível
em:<https://advocaciatpa.jusbrasil.com.br/artigos/176611879/a-evolucao-da-ideia-e-do-conceito-de-familia>.
Acesso em: 08 ago. 2021.

94 AZEREDO. Christiane Torres de. O conceito de família: origem e evolução. Instituto Brasileiro de Direito
de Família. 2020. Disponível
em:<https://ibdfam.org.br/index.php/artigos/1610/O+conceito+de+fam%C3%ADlia:+origem+e+evolução#_ftn1
>. Acesso em: 08 ago. 2021.
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No momento histórico atual, é impossível imaginar a família como uma instituição

engessada, sendo certo que novas concepções e meios de formação da mesma surgem

conforme a sociedade evolui, ganhando a famílias novos contornos. De acordo com Gustavo

Tepedino, as famílias:

nutrem-se todas elas, de substâncias triviais e ilimitadamente disponíveis a quem
delas queira tomar: afeto, perdão, solidariedade, paciência, devotamento,
transigência, enfim, tudo aquilo que, de um modo ou de outro, possa ser reconduzido
a arte e a virtude do viver em comum. A teoria e a prática das instituições de família
dependem, em última análise, de nossa competência de dar e receber amor.97

Com o advento da Constituição de 1988, a família passa a ser enxergada de modo mais

humano, como algo merecedor de proteção constitucional, que assegure ao seio familiar

princípios como solidariedade, liberdade e dignidade da pessoa humana, em detrimento da

outrora instituição de família patriarcal. Os novos modelos de família, mesmo não previstos

na Constituição da República, tem sua base no afeto, que é indispensável na formação da

família contemporânea. Para Maria Helena Diniz afetividade é o "corolário do respeito da

dignidade da pessoa humana, como norteador das relações familiares e da solidariedade

familiar"98, também nesse sentido Caio Mário defende que:

Pode-se destacar um anseio social à formação de relações familiares afetuosas, em
detrimento da preponderância dos laços meramente sanguíneos e patrimoniais. Ao
enfatizar o afeto, a família passou a ser uma entidade plural, calcada na dignidade da
pessoa humana, embora seja, ab initio, decorrente de um laço natural marcado pela
necessidade dos filhos de ficarem ligados aos pais até adquirirem sua independência
e não por coerção de vontade, como no passado. Com o decorrer do tempo, cônjuges
e companheiros se mantêm unidos pelos vínculos da solidariedade e do afeto,
mesmo após os filhos assumirem suas independências.99

Em relação às famílias não abarcadas no artigo 226 da Constituição Federal de 1988,

como é o caso da Família Homoafetiva que não tem previsão expressa no texto constitucional,

mas foi reconhecida por entendimento do Supremo Tribunal Federal, como será abordado

posteriormente; deve prevalecer a dignidade da pessoa humana, a possibilidade do pluralismo

familiar e afetividade. Isto porque as novas formas de família, mesmo que não elencadas em

texto legal, também merecem total apoio e suporte do Estado para se desenvolverem

99 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Direito de família. vol. 5. 22ª. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 65.

98DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. Volume 5. 27ª. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. p. 38.

97 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Imprenta, 2009. p. 321.
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plenamente; a família, não só aquela entidade formada pelo homem, mulher e seus filhos, é

peça mister para a continuação da vida em sociedade, seja ela como for. 100

A exclusão da proteção de determinadas formas de família é algo que fere diretamente

os direitos humanos e o Estado democrático de direito, pois quando se fala em países

democráticos deve-se considerar a autonomia privada de cada indivíduo. Assim, as novas

formas de família que surgem no tecido social devem ser absorvidas pela proteção legal

destinada às famílias "tradicionais", de modo que o Estado consiga assegurar meios de ser

atingida a felicidade, solidariedade e amor entre os membros das novas famílias, que

beneficiam não só o indivíduo com a sua auto realização, mas a Sociedade como um todo, que

deve ser vista com um viés cada vez mais plural. 101

É de se constatar que o pensar "família" na atualidade infere em considerar princípios

que permeiam tal núcleo social, como o princípio da liberdade; princípio da igualdade e do

respeito à diferença, da solidariedade familiar, do pluralismo das entidades familiares, da

proteção integral às crianças e adolescentes (abordado no tópico anterior) e da afetividade.102

A liberdade, como direito de primeira dimensão dos direitos humanos, preza que é

papel do direito estruturar e garantir o exercício das liberdades individuais. Assim, com a

instituição de um regime democrático de direito, através da Constituição de 1988, é liberdade

do indivíduo a escolha dos entes que formarão a sua entidade familiar, de modo que tais entes

têm isonomia entre si com direitos e obrigações que surgem através da formação de seu novo

vínculo familiar. Levando tal ideia em consideração, o Estado não pode privar o indivíduo de

constituir família diferente do modelo tradicional formado por homem e mulher, devendo ser

considerada aqui a formação de família por casais homoafetivos, famílias poliamorosas e

afins; sendo que qualquer intenção Estatal que vise deturpar o exercício de tal direito deve ser

de pronto vista como Inconstitucional. 103

103 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 5ª. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p. 1129.

102 TARTUCE, Flávio. Novos Princípios do Direito de Família Brasileiro. Instituto Brasileiro de Direito de
Família. 2007. Disponível
em:<https://ibdfam.org.br/artigos/308/Novos+princ%C3%ADpios+do+Direito+de+Fam%C3%ADlia+Brasileiro
+(1)>. Acesso em 30 set. 2021.

101 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA.
2016. p. 52.

100 CANDELATO, Norma Suely Silva; PINHEIRO, Rodineia Teixeira. O afeto, novas famílias e o direito:
efeitos jurídicos reconhecidos às novas entidades familiares. Instituto Brasileiro de Direito de Família. 2017.
Disponível
em:<https://ibdfam.org.br/artigos/1206/O+afeto,+novas+fam%C3%ADlias+e+o+direito:+efeitos+jur%C3%ADd
icos+reconhecidos+às+novas+entidades+familiares>. Acesso em: 09 ago. 2021.
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Quanto à igualdade, de segunda dimensão dos direitos humanos, é de se considerar

que a lei deve a todos tratar igualmente, devendo, entretanto, ser sopesadas as desigualdades,

de modo que prevaleça a igualdade material. Ou seja, quanto às novas formas de família, não

basta que a mesma lei seja aplicada em pé de isonomia aos demais núcleos familiares, visto

que no tecido social há desigualdades, de modo que às minorias deve ser destinado atenção

especial quanto às suas necessidades. É, portanto, possível afirmar que as novas formas de

família, por serem fragilizadas devido a uma marginalização histórica, devem ter sua

igualdade material assegurada de forma efetiva e através de interpretações dos responsáveis à

sua aplicação, que devem fugir da letra fria de lei em tais ações. 104

O princípio da solidariedade familiar, previsto no Código Civil de 2002, mostra o

atendimento direto à Constituição da República, tendo como escopo que não basta a igualdade

entre os membros formadores da nova família, mas uma ligação entre tal igualdade e a

solidariedade entre os referidos membros. Assim, quanto à solidariedade, aqueles que

compõem o círculo familiar são dotados de direitos e deveres recíprocos, ou seja, aquilo que

um deve ao outro, dando assistência material e também psicológica, transferindo valores entre

si indispensáveis ao desenvolvimento das relações humanas. 105

Como se vê adiante, a família está cada vez mais em processo de diversificação,

passando seu próprio conceito por transformações constantes:

Atualmente não se vê mais apenas famílias formadas por pai, mãe e filho, os
modelos de família estão se diversificando, e é importante que a família seja
adaptada com as novas modalidades de relacionamentos, deve-se entender que o
conceito de família está passando por um processo de transformação diante das
inúmeras mudanças sociais. Cada mudança que acontece na sociedade precisa de
uma proteção maior do Estado, para que os conflitos sejam resolvidos de uma
maneira mais fácil, tendo em vista que a legislação tem que acompanhar as
mudanças sociais.106

À respeito do pluralismo das entidades familiares, como abordado previamente,

através da interpretação da Constituição Federal de 1988, as famílias obtiveram novos

contornos, de modo que núcleos familiares que destoam daqueles tradicionais formados

somente pelo casamento entre homem e mulher não mais estão condenados à marginalização

106 CARVALHO, Jô de. Adoção por casais homoafetivos e as dificuldades a serem superadas. Revista
Eletrônica de Ciências Jurídicas. Ipatinga, 2021. p. 16-17.

105 LÔBO, Paulo. Princípio da Solidariedade Familiar. JUS. 2013. Disponível
em:<https://jus.com.br/artigos/25364/principio-da-solidariedade-familiar>. Acesso em: 30 set. 2021.

104 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 2ª. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012. p. 100-102.
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social. Com isso, aumentou o leque de possibilidades do que é considerado uma família; nesse

sentido versa Maria Berenice Dias:

A partir do momento em que as uniões matrimonializadas deixaram de ser
reconhecidas como a única base da sociedade, aumentou o espectro da família. O
princípio do pluralismo das entidades familiares é encarado como o reconhecimento
pelo Estado da existência de várias possibilidades de arranjos familiares.107

Como será visto adiante, a discriminação às relações homoafetivas não é e não pode

ser admitida no ordenamento jurídico brasileiro, considerando que o Brasil é um Estado

democrático de direito, portanto, tais relações também devem ser vistas como Família,108 que

estão por sua vez aptas a adotadem se cumpridos os requisitos legais do sistema atual de

adoção no Brasil e foi nesse sentido que agiu o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal

de Justiça:

Nas últimas décadas, a jurisprudência brasileira, de forma corajosa, passou a admitir,
em nome da igualdade e da liberdade, novas entidades familiares, que permitiram a
sua afirmação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
em festejadas e históricas decisões. Nesse percurso evolutivo, ressalte-se o acórdão
paradigmático do Superior Tribunal de Justiça em que se passou a considerar as
pretensões oriundas de união de pessoas do mesmo sexo como pedidos
juridicamente possíveis e, em seguida, a conhecida decisão do Supremo Tribunal
Federal que admitiu a união homoafetiva.109

A Evolução no conceito de família demonstra que não se pode classificá-la

relacionando-a a um determinado tipo de relação padrão. Deve-se levar em consideração que

o afeto existente entre aqueles que compõem o núcleo familiar é o principal elemento a ser

considerado ao se estudar Direito de família hodiernamente.110

3.1 RECONHECIMENTO DA FAMÍLIA HOMOAFETIVA

Aqui haverá maior enfoque na temática do presente trabalho, qual seja "adoção por

casais homoafetivos frente ao ordenamento jurídico brasileiro", considerando o debate até o

110 SIMÕES, Thiago Felipe Vargas. A família afetiva - O afeto como formador de família. 2007. Instituto
Brasileiro de Direito de Família. Disponível
em:<https://ibdfam.org.br/artigos/336/A+fam%C3%ADlia+afetiva+&mdash%3B+O+afeto+como+formador+de
+fam%C3%ADlia>. Acesso em: 30 set. 2021.

109 TEPEDINO, Gustavo. Dilemas do Afeto. Anais do X Congresso Brasileiro de Direito de Família - Família
Nossa de Cada dia. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. p.16.

108 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias.  Salvador:
Juspodivm,  2017. p. 480.

107 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA.
2016, p. 80.
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momento de noções gerais quanto à adoção. Demonstrar-se-á aqui como os casais

homoafetivos tiveram sua união elevada à condição de família juridicamente, o que os

possibilitou gozar de direitos antes restritos aos casais heteroafetivos, como a adoção. Ou seja,

será analisado como o reconhecimento da família homoafetiva foi pertinente à realização da

adoção por casais homoafetivos com maior segurança jurídica.

Analisando-se historicamente as relações homoafetivas, é possível ver sua presença

em civilizações da Antiguidade, apontada por literaturas preservadas e descobertas de

historiadores; na maioria destas manifestações civilizatórias. Analisando a história é possiível

observar a presença de ideais conservadores nas várias esferas da sociedade, na qual Estados e

legislações perpetraram ideias homofóbicas que ainda estão enraizadas nas sociedades atuais,

relacionando prática homossexual com degeneração e com a não naturalidade das relações

homoafetivas.111

Em vistas do fim do século XIX e início do século XX, a homossexualidade passa a

ser associada à doença mental, fruto de distúrbios da mente humana. Somente no final do

século XX o "homossexualismo", nomeação totalmente equivocada por associar o

homossexualidade com patologias, passou a ser retirado pelos Conselhos de medicina dos

Estados da lista de patologias.112 No cenário brasileiro, o Conselho Federal de Medicina

(CFM), em 1985 retirou a homossexualidade do rol de doenças/patologias, antecipando até

mesmo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que apenas tomou a decisão de banir a

homossexualidade da lista em 1990, com ratificação somente em 1992.113 A partir desse

breve contexto histórico, é possível discutir sobre aspectos da família homoafetiva.

A família é algo de importância ímpar no desenvolvimento das civilizações ao redor

do globo, sendo a origem de valores que tecem sociedades, por isso a instituição da família é

algo a ser preservado e colocado na mais alta instância de proteção. A mesma, através dos

séculos passou por grandes transformações e ressignificações, nas quais esta que é tão

prezada, até o advento da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988

113 LUIZ, Leonardo Sérvio. Dia internacional de combate à homofobia. Conselho Federal de Medicina. 2015.
Disponível em:<https://portal.cfm.org.br/artigos/dia-internacional-de-combate-a-homofobia/>. Acesso em: 01
out. 2021.

112 ASSESSORIA DE IMPRENSA DA FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP. Há 26 anos, homossexualidade
deixa de ser considerada doença, mas homofobia ainda persiste. Editora Unesp. 2016. Disponível
em:<http://editoraunesp.com.br/blog/ha-26-anos-homossexualidade-deixa-de-ser-considerada-doenca-mas-homo
fobia-ainda-persiste>. Acesso em: 24 abr. 2021.

111 FARO, Julio Pinheiro. Uma nota sobre a homossexualidade na História. Revista Subjetividades. Vol. 15. nº
1.  2015. Pág. 126.
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(CRFB/88), por exemplo, era somente concebida com o casamento, colocando-se uniões

estáveis também em segundo plano de direitos, mesmo que formada por homem e mulher.114

A Constituição de 1988 coloca a família como ente que precisa de máxima proteção,

colocando-a em posição de base da sociedade, garantindo assim proteção também da União

Estável, que eventualmente terá facilitado a sua conversão em casamento, como aponta o art.

226, caput e § 3º da Constituição Federal:

"Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
[...] § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento."115

Ocorre que essa entidade familiar, como a própira letra da Carta Magna traz no trecho

anterior, em seu parágrafo terceito, se referia a proteção constitucional a entidade formada por

um homem e uma mulher, não por um casal afetivo que independente do sexo porderia ser

uma família. Assim, aplicações análogas ao casamento à união estável, quando do

relacionamento homoafetivo encontram grandes barreiras que não estavam presentes somente

no preconceito social, mas também no descaso legal. 116

Tal posicionamento de marginalizar o relacionamento homossexual é algo que

percorre décadas e décadas de legislações anteriores em contexto nacional, as quais o

legislador nem considerava a possibilidade de se conceber juridicamente uma união estável

entre dois homens ou duas mulheres, quiça direitos iguais. Assim, casamento e união estável

heterossexual contavam com a proteção do Direito de Família após a promulgação da

Constituição de 1988, enquanto os outros tipos de formações familiares se viam num limbo

jurídico, sem ter reconheciemento de seu núcleo familiar na sociedade. Nesse sentido, Dias

alega que:

Preconceitos de ordem moral não podem levar à omissão do Estado. Nem a ausência
de leis nem o conservadorismo do Judiciário ser vem de justificativa para negar
direitos aos relacionamentos afetivos que não têm a diferença de sexo como
pressuposto. É absolutamente discriminatório afastar a possibilidade de
reconhecimento das uniões estáveis homossexuais. São relacionamentos que surgem

116 GOMES, Gabriela Giaqueto. O reconhecimento social e jurídico da família homoafetiva como expressão
real do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. As políticas públicas e os Direitos fundamentais das
Distintas Formas de Família, na Sociedade Contemporânea. Franca: Cultura Acadêmica - UNESP, 2016. p.
70

115 DIAS, Maria Berenice. A família homoafetiva. Revista Bagoas. Natal, Vol. 2. nº 3. 2012. p. 42.

114 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016. p.
45-52.
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de um vínculo afetivo, geram o enlaçamento de vidas com desdobramentos de
caráter pessoal e patrimonial, estando a reclamar um regramento legal.117

Essa colocação retrógrada perdurou por anos até mesmo em seio da Constituição de

1988, que preza por princípios como da Isonomia, totalmente ferido e desgastado enquanto tal

discrepância de direitos estava presente. Levando em consideração que o não reconhecimento

dessa união gerava uma discriminação por orientação sexual sem tamanho, no qual um casal

homoafetivo não gozaria de meação patrimonial, alimentos ou direito a adoção conjunta, o

que não faz sentido numa sociedade que preza pela Dignidade da Pessoa Humana. É o que

defende Maria Berenice Dias:

Nem a Constituição nem a lei, ao tratarem do casamento, fazem qualquer referência
ao sexo dos nubentes. Portanto, não há qualquer impedimento, quer constitucional,
quer legal, para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Também, entre os
impedimentos para o casamento, não se encontra a diversidade de sexo do par. O
que obstaculizava a realização do casamento era somente o preconceito.118

É de se considerar que especialmente no que tange ao direito das minorias, o legislador

deve demonstrar atenção, porque estas geralmente se encontram historicamente às margens da

sociedade e são assim fragilizadas de seus direitos. Deve-se pensar nas novas formas de se

constituir família, que há muito não está presa nas concepções passadas à época do Código

Civil de 1916, que distinguia famílias entre legítimas e ilegítimas, sendo a primeira aquela

que merecia integral proteção do Estado e/ou ordenamento jurídico, enquanto a segunda

ficava na obscuridade; mas sim um núcleo formado por afetividade. Nesse sentido afirma

Chanan que:

A família compreendida como entidade socioafetiva tem o dever de afeto e
cooperação entre seus membros. A solidariedade e a criação de condições ao
desenvolvimento saudável do ser humano passam a ser valores importantes para a
entidade familiar. No viés constitucional, evidenciam-se a concretização do direito à
vida digna e o princípio da solidariedade (art.1, III, CF/1988). Esses fatores vieram
modificar o significado de entidade familiar, ampliando o seu conceito. Surge a
partir de então uma nova função para a unidade familiar, com base na realização da
afetividade e da dignidade humana de cada um de seus membros.119

Ainda que o casamento seja uma Instituição milenar, por estar inserido em um sistema

democrático, o mesmo deve se submeter a aplicações dos princípios de isonomia e dignidade

119 CHANAN, Guilherme Giacomelli. As entidades familiares na Constituição Federal. Porto Alegre: Revista
Brasileira de Direito de Família, 2007. 47.

118DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Família. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais LTDA.
2016. p. 76.

117 DIAS, op. cit., p. 47.
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da pessoa humana, não podendo deles fugir e ou se esquivar pelo fato de ser algo que sempre

foi realizado entre pessoas de sexos diferentes. Como abordado, no mundo hodierno a própria

significação de família sobre alterações, hoje muito mais respaldada pela sua afetividade; que

meio pelo qual são formadas novas famílias, incluindo a homoafetiva, além de ser direito

fundamental, motivo pelo qual não podem ter seus direitos restringidos em um Estado

Democrático de Direito, devendo esta ser considerada uma família que tem todos os ônus e

bônus que comportam a relação heterenormativa. Para Vecchiatti:

[...]Com efeito, a isonomia estabelece que uma discriminação somente será
juridicamente válida caso haja uma motivação lógica-racional que a justifique
quando considerado o critério discriminador erigido, ao passo que a dignidade
humana só admite sua relativização por meio da isonomia. No caso aqui debatido, a
discriminação pretendida é a negação de direitos decorrentes do não reconhecimento
da possibilidade jurídica do casamento civil homoafetivo, sendo o critério
diferenciador a orientação sexual do par, uma vez que é só por meio desse regime
jurídico (e da união estável) que se estende o Direito de Família e todas as suas
benesses a duas pessoas que mantenham união amorosa.120

Resta inconstitucional a discriminação a casais homoafetivos de terem os mesmos

direitos de casais heterossexuais, discriminação esta, que como se verá adiante, impedia e/ou

dificultava a realização da adoção por parte dos mesmos. Assim resta claro que algo deveria

ser feito para evitar a perpetuidadade dessa discriminação de um regime arcaico e há muito

ultrapassado. É claro que por mais que haja uma definição de família que seja encharcada de

tradicionalismos, não se pode por isso anular as novas formas de família que vem surgindo;

porque como visto anteriormente, isso seria contrário à uma sociedade democrática, que preza

pela liberdade de seus membros.121

A seguir é demonstrado um dos casos em que o reconhecimento de uniões

homoafetivas eram antes realizadas pela discricionariedade de cada juízo, não havia assim um

entendimento ou comando unificado se era ou não possível seu reconhecimento, bem como

direitos equiparados aos dados aos casais heterossexuais. No julgado em questão, a Sétima

Turma do Tribunal de Justiça do Rio Grande do SuL reconhece a união estável para gerar

efeitos patrimoniais sucessórios, no qual uma das integrantes da união estável requer que o

juízo a conheça como viúva da falecida a fim de incluí-la na partilha de bens deixados pela de

121 HOLANDA, Liv Lessa Lima de. Nova Entidade Familiar: A família homoafetiva. V Encontro de
pesquisas judiciárias da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas. Sergipe, 2018. p. 291.

120 VECCHIATTI, Paulo Roberto Lotti. Manual da Homoafetividade: da possibilidade jurídica do casamento
civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 703. Disponível
em:<https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iot
ti-2013>. Acesso em: 25 abr. 2021.

https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
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cujus, sendo então ponderados os elencados princípios de isonomia e dignidade da pessoa

humana:

União homoafetiva. Reconhecimento. Princípio da dignidade da pessoa humana e da
igualdade. É de ser reconhecida judicialmente a união homoafetiva mantida entre
duas mulheres de forma pública e ininterrupta pelo período de 16 anos. A
homossexualidade é um fato social que se perpetua através dos séculos, não mais
podendo o Judiciário se olvidar de emprestar a tutela jurisdicional a uni- ões que,
enlaçadas pelo afeto, assumem feição de família. A união pelo amor é que
caracteriza a entidade familiar e não apenas a diversidade de sexos. É o afeto a mais
pura exteriorização do ser e do viver, de forma que a marginalização das relações
homoafetivas constitui afronta aos direitos humanos por ser forma de privação do
direito à vida, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade.
Negado provimento ao apelo122

Hodiernamente, é revelado um posicionamento ativista dos tribunais, que passam a

atuar em questões que estão sendo demandadas pela sociedade, mas que ao mesmo tempo não

estão recebendo apoio dos demais poderes para a resolução de seus problemas. Desse modo, o

jurista utiliza de interpretações constitucionais, atos normativos gerais e aplica isso no que

lhes é demandado, atuando o aplicador da lei além da esfera judicial, criando precedentes que

podem auxiliar na transformação da sociedade, sendo o Judiciário por vezes protagonista em

assuntos que tendem a beneficiar minorias. 123

Como elencado anteriormente, não reconhecer a família homoafetiva é ir de embate ao

próprio texto constitucional, é crueldade com indivíduos que devem ter seus princípios e

direitos fundamentais resguardados e assegurados, não suprimidos pelo olhar ultrapassado de

tradicionalismos. Assim sendo, na omissão do legislador de trazer para a letra da lei os

anseios de minorias, há uma tendência ao surgimento de um certo ativismo judicial que o

faça. No caso dos casais homossexuais, a falta de legislações os prejudicava tremendamente,

não tendo os direitos reservados aqueles que se encontravam em união Estável ou casados

civilmente.124

Como grande marco no reconhecimento das famílias homoafetivas e assim, posterior

possibilidade desses casais estarem aptos a realizar adoção, tem-se o julgamento da Ação de

Descumprimento de Preceito Fundamental 132 (ADPF 132) e a Ação Direta de

124 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias.  Salvador:
Juspodivm. 2017. p. 477-478.

123 GALDINO, Valéria Silva; CAZELATTO, Caio Eduardo Costa; RUFFO, Luiz Augusto. Da legitimidade do
ativismo judicial na família homoafetiva a partir da ação direta de inconstitucionalidade 4.277/2011.
Curitiba: Revista Jurídica - UniCuritiba, v. 2, n. 55, 2019. p. 420.

122 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Processo nº 70012836755. Relatora:.
Maria Berenice Dias. 7º Câmara Cível. Data da decisão: 21 dez. 2005. Disponível
em:<https://www.conjur.com.br/2006-jan-10/tj_gaucho_reconhece_uniao_estavel_casal_homossexual>. Acesso
em: 22 abr. 2021.

https://www.conjur.com.br/2006-jan-10/tj_gaucho_reconhece_uniao_estavel_casal_homossexual
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Inconstitucionalidade (ADI 4277). O julgamento de ambas ações mostram um judiciário

ativista, protegendo a Corte os direitos fundamentais de uma minoria frente ao limbo

legislativo e políticas públicas sobre o tema, num país em que se preza teoricamente pela

democracia e respeito à liberdade individual.125 Para Venosa:

Quando o jurista se volta para a problemática dos direitos relativos a con viventes do
mesmo sexo deve, primeiramente, se despojar de preconceitos, im postos por uma
moral cristã de muitos séculos. A tarefa nem sempre será fácil, em razão de
profundas raízes históricas e sociais.126

A possibilidade do casamento homoafetivo, bem como o reconhecimento de sua União

Estável foi realizada através de interpretações extensivas e analogias, que levaram o julgador

a analisar que tais uniões são iguais às heteronormativas em direitos e deveres e por isso

mereciam receber respaldo jurídico, o contrário disso seria Inconstitucional.127

O julgador brasileiro embasou seu julgamento em entendimento doutrinário e

constitucional de maneira favorável à concessão de direitos aos casais homoafetivos em

equiparação aos casais heterossexuais, não que isso seja contra a vontade do legislador

constituinte, mas sim uma ação que impede medidas discriminatórias tomadas pelo intérprete

da lei. Agiu assim o Supremo Tribunal Federal com o intuito de assegurar a dignidade da

pessoa humana, bem como a liberdade e proteção das novas famílias; através desse

pensamento, discorrer-se-á sobre a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental

(ADPF 132) e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4277), julgados do Supremo

Tribunal Federal, de ímpar relevância à saída dos casais homoafetivos do anterior limbo

jurídico-familiar. 128

3.1.1 ADI 4.277 E ADPF 132

No contexto nacional, as uniões homoafetivas eram parcialmente reconhecidas por

alguns tribunais de modo aleatório, concedendo aleatoriamente direito à partilha de bens,

direito real de habitação, alimentos, entre outros. Todavia sem um precedente forte o

suficiente para gerar uma segurança jurídica; sendo tais uniões entre homoafetivas antes da

128 Ibidem p. 429 - 430.

127 GALDINO, Valéria Silva; CAZELATTO, Caio Eduardo Costa; RUFFO, Luiz Augusto. Da legitimidade do
ativismo judicial na família homoafetiva a partir da ação direta de inconstitucionalidade 4.277/2011.
Revista Jurídica - UniCuritiba, v. 2, n. 55, 2019, p. 429 - 430.

126 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 10a ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 448.
125 GALDINO, op. cit., p. 421.
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ADI 4.277 e ADI 132 colocadas como negócios jurídicos inválidos por muitos juízos, assim,

com o julgamento em 2011 das ações respectivas tem-se um marco da luta pelos direitos da

comunidade homossexual por igualdade.129

Em 27 de Fevereiro de 2008, o Supremo Tribunal Federal recebeu a Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental 132, que teve autoria do então governador do Rio

de Janeiro, Sérgio Cabral, nela visa-se o reconhecimento da união estável por casais

homossesuais em analogia aos heterossexuais de acordo com o art. 1.723 do Código Civil de

2002: "É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,

configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de

constituição de família." 130

Na petição inicial da ADPF 132, restou demonstrada a grave violação do princípio da

igualdade, que estava gerando uma discrepância em tratamentos entre indivíduos nacionais

somente pelo fato de ter orientações sexuais distintas do padrão. Esse fato configura, segundo

o argumentado, grave violação ao art. 3º, IV da Constituição Federal, no qual é defendido que

o bem de todos deve ser protegido sem qualquer tipo de descriminação. Alegando não haver

motivos legítimos que pudessem justificar tal discrepância por direitos, sendo o mais lógico

uma equiparação desses direitos.131

Também foi denunciada a agressão ao princípio da liberdade e da autonomia privada,

levando em consideração que o Estado deve agir por meio da intervenção mínima na vida

privada das pessoas, quando isto promover um benefício social, o que não poderia ser usado

como justificativa para impedir o reconhecimento das uniões homoafetivas no quadro em tela.

Assim, restava ao Estado possibilitar legalmente tais uniões, sendo de livre concepção e

escolha pelos indivíduos homossexuais, não podendo ter sua orientação sexual ou vontade de

viver amparados legalmente por um descaso proveniente de autoridades retrógradas que

comandam a máquina Estatal. 132

O princípio da dignidade da pessoa humana é ponto elencado quando da impetração da

ADPF 132, sendo alegado que ninguém poderia ser tratado como um meio, mas que cada

132 Ibidem, p. 877-886.
131 Ibidem, p. 877-886.

130 VECCHIATTI, Paulo Roberto Lotti. Manual da Homoafetividade: Da Possibilidade Jurídica do Casamento
Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos. 2a. ed. São Paulo: Método. 2012. p. 877-886.
Disponível
em:<https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iot
ti-2013>. Acesso em: 25 ago. 2021.

129 HESS, Heliana Maria Coutinho. O reconhecimento da união homoafetiva no Brasil e nos Estados
Unidos–estudo de caso precedente ADI 4277 (ADPF 132-RJ) e Perry v. Brown. Brasil e EUA: Temas de
Direito Comparado. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura p. 108-109.

https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
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indivíduo deveria ser tratado como um fim em si mesmo, assim, todos mereciam

reconhecimentos de suas próprias vontades. Assim, de certo modo, esse limbo legal estava se

pondo de maneira totalmente prejudicial ao desenvolvimento do indivíduo e da sociedade em

si, de modo que indiretamente ditava a família heteronormativa, com casais formados por um

homem e uma mulher como o padrão ideal, ou seja, e único possível a ser seguido para

conquistar aceitação do todo e evitar marginalização.133

Há também a falta de segurança jurídica, que é trazida no texto da ação, na qual

afirmou-se que não reconhecer a união homoafetiva é dar um estado de insegurança jurídica a

indivíduos que têm todos os direitos dos demais. Ou seja, denunciava-se a presença de

decisões judiciais a respeito do tema que pudessem ser conflitantes, como tribunais que

reconhecem direitos eminentes dessa união e outros que a recusassem totalmente. Tal

refletiria uma vida a dois totalmente desequilibrada, sem segurança alguma no planejamento

patrimonial, afetando a divisão de bens, possíveis alimentos, questões relacionadas à herança

ou assistência recíproca. Expondo as citadas violações, pediu-se que o Supremo Tribunal

Federal concedesse tratamento igualitário aos casais homoafetivos, em equiparação às uniões

estáveis heteronormativas, aplicando o STF igual regime jurídico para tais uniões, de modo

que os princípios constitucionais sejam respeitados. 134

Já a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 foi proposta em 02 de Julho de 2009,

pela Procuradoria Geral da República como ADPF 138, sendo posteriormente recebida pelo

então Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, como ADI 4.277. Nesta ação, foi proposta

em analogia argumentativa à ADPF 132, de modo que requereu e invocou a aplicação dos

princípios de igualdade, segurança jurídica, liberdade e dignidade da pessoa humana a fim de

possibilitar o reconhecimento da união homoafetiva assim como a união estável em âmbito

constitucional, com todos os seus direitos e deveres, ônus e bônus.135

Tanto a ADPF 132, quanto a ADI 4277 foram julgadas conjuntamente em Maio de

2011 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual os 10 (dez) ministros presentes se manifestaram

de maneira favorável pela procedência das respectivas ações constitucionais. Desse modo

135 VECCHIATTI, Paulo Roberto Lotti. Manual da Homoafetividade: Da Possibilidade Jurídica do Casamento
Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos. 2a. ed. São Paulo: Método. 2012. p. 880-883.
Disponível
em:<https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iot
ti-2013>. Acesso em: 25 ago. 2021.

134 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016, p. 238.

133 COSTA, Túlio Régis dos Santos. O Supremo Tribunal Federal e o reconhecimento da união estável
homoafetiva: ativismo judicial ou mutação constitucional? Brasília. Instituto Brasiliense de Direito Civil,
2013. p.13.

https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
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passa a ser estendida aos casais homoafetivos a disciplina do art. 1723 do Código Civil de

2002, que regulava a união estável entre homem e mulher.136

Em sede de julgamento das respectivas ações, restou claro entendimento que ficou

reconhecida a família homoafetiva, como mostram os votos a seguir. O Ministro Ricardo

Lewandowski (2011), ao proferir seu voto alega que:

Assim, muito embora o texto constitucional tenha sido taxativo ao dispor que a
união estável é aquela formada por pessoas de sexos diversos, tal ressalva não
significa que a união homoafetiva pública, continuada e duradoura não possa ser
identificada como entidade familiar apta a merecer proteção estatal, diante do rol
meramente exemplificativo do art. 226, quando mais não seja em homenagem aos
valores e princípios basilares do texto constitucional.
O que se pretende, ao empregar-se o instrumento metodológico da integração, não é,
à evidência, substituir a vontade do constituinte por outra arbitrariamente escolhida,
mas apenas, tendo em conta a existência de um vácuo normativo, procurar reger uma
realidade social superveniente a essa vontade, ainda que de forma provisória, ou
seja, até que o Parlamento lhe dê o adequado tratamento legislativo.
Cuida-se, em outras palavras, de retirar tais relações, que ocorrem no plano fático,
da clandestinidade jurídica em que se encontram, reconhecendo-lhes a existência no
plano legal, mediante seu enquadramento no conceito abrangente de entidade
familiar.137

Nos votos proferidos pelos ministros fica a mostra o cuidado em reconhecer como

família as uniões formadas por casais homossexuais, assim aplicando a estes o art. 266, caput,

da Constituição da República, na qual se pressupõe a existência de afeto, assistência e suporte

recíproco aos membros, com a possibilidade de um projeto coletivo de vida que se enquadra

no conceito de família. Desse modo, chegam ao entendimento também que o Estado deve

prezar por cessar violações aos direitos fundamentais dos indivíduos, seja na esfera

legislativa, executiva ou jurisdicional onde na situação julgada, trata-se de direitos de

orientação sexual de uma comunidade minoritária presente na sociedade. Nesse sentido é o

voto do Ministro Luiz Fux:

Diante disso, ignorar a existência e a validade jurídica das uniões homoafetivas é o
mesmo que as por em situação de injustificada desvantagem em relação às uniões
estáveis heterossexuais. Compete ao Estado assegurar que a lei conceda a todos a
igualdade de oportunidades, de modo que cada um possa conduzir sua vida
autonomamente segundo seus próprios desígnios e que a orientação sexual não
constitua óbice à persecução dos objetivos pessoais. O raciocínio se aplica, decerto,
em todos os aspectos da vida e não apenas os materiais ou profissionais – sob esse
prisma, submeter um indivíduo homossexual ao constrangimento de ter que ocultar

137 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento ADPF 132 e ADI 4.277. Relator: Ministro Carlos Ayres
Britto. Voto: Ministro Ricardo Lewandowski. Data do Julgamento: 05/05/2011. Voto disponível
em:<https://www.conjur.com.br/dl/uniao-homoafetiva-stf.pdf>. Acesso em 25 abr. 2021.

136FILHO, Ricardo Andrade Coitinho Filho; RINALDI, Alessandra de Andrade. O Supremo Tribunal Federal
e a "união homoafetiva" - onde o direito e as moralidades se cruzam. v.18, nº 1. Porto Alegre: Revista
Civitas, 2018. p. 28.
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seu convívio com o(a) parceiro(a) ou de não poder esperar de suas relações os
efeitos legalmente decorrentes das uniões estáveis é, sem dúvida, reduzir
arbitrariamente as suas oportunidades. Essa ordem de ideias remete à questão da
autonomia privada dos indivíduos, concebida, em uma perspectiva kantiana, como o
centro da dignidade da pessoa humana.138

Neste sentido, afirmando o Estado em um papel de assegurador da lei, para que esta

seja aplicada em igualdade para todos os titulares de direito, independente de sua orientação

sexual também encontra-se o voto do Ministro Marco Aurélio: "O Estado existe para

auxiliar os indivíduos na realização dos respectivos projetos pessoais de vida, que

traduzem o livre e pleno desenvolvimento da personalidade."139

Gilmar Mendes, em seu entendimento e julgamento das ações, extrai seu voto

ponderando o princípio da dignidade da pessoa humana, afirmando que o art. 1723 do Código

Civil, que afirma que as uniões estáveis devem ser reconhecidas entre homem e mulher, não

pode ser utilizado de maneira literal, pois tal seria Inconstitucional, como se vê em:

Extraio do núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana a obrigação de
reconhecimento das uniões homoafetivas. Inexiste vedação constitucional à
aplicação do regime da união estável a essas uniões, não se podendo vislumbrar
silêncio eloquente em virtude da redação do § 3º do artigo 226. Há, isso sim, a
obrigação constitucional de não discriminação e de respeito à dignidade humana, às
diferenças, à liberdade de orientação sexual, o que impõe o tratamento equânime
entre homossexuais e heterossexuais. Nesse contexto, a literalidade do artigo 1.723
do Código Civil está muito aquém do consagrado pela Carta de 1988. Não retrata
fielmente o propósito constitucional de reconhecer direitos a grupos minoritários.140

Os votos demonstram a ação do Judiciário em defesa dessa inconstitucionalidade que

representava a barreira que impedia casais homoafetivos de ter sua família e união estável

reconhecida. Direitos e obrigações comuns a outros não eram àqueles disponibilizados, o que,

como afirmado anteriormente, demonstrava grande inconsistência e insegurança jurídica,

cenário este modificado após os votos que concederam a procedência em unanimidade da

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e Ação Direta de

140 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento ADPF 132 E ADI 4.277. Relator: Ministro Carlos Ayres
Britto. Voto: Ministro Gilmar Mendes. Data do Julgamento: 05/05/2011. Voto disponível
em:<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277MA.pdf>. Acesso em 01 de Maio de
2021.

139 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento ADPF 4.277 e ADI 132. Relator: Ministro Carlos Ayres
Britto. Voto: Ministro Marco Aurélio. Data do Julgamento: 05/05/2011. Voto disponível
em:<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277MA.pdf>. Acesso em: 03 de Maio de
2021.

138 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento ADPF 132 e ADI 4.277. Relator: Ministro Carlos Ayres
Britto. Voto: Ministro Luiz Fux. Data do Julgamento: 05/05/2011. Voto disponível
em:<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277LF.pdf>. Acesso em 01 de Maio de
2021.
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Inconstitucionalidade 4.277.141 Isso se revela ao final do voto do ministro Luiz Fux, sobre a

nova equivalência de ônus e bônus que surgiria a partir do julgamento entre os titulares de

direito que compõe a relação homoafetiva:

Algumas observações, ao final, são necessárias. O reconhecimento da união
homoafetiva como união estável, para os fins de plena aplicabilidade do art. 1.723
do Código Civil, traz não apenas os benefícios constitucionais e legais dessa
equiparação, mas também os respectivos ônus, guardadas as devidas proporções. Em
outras palavras, o reconhecimento, em cada caso concreto, de uma união estável
homoafetiva jamais prescindirá da comprovação – pelos meios legal e moralmente
admitidos – da existência de convivência contínua, duradoura e estabelecida com o
propósito de constituição de entidade familiar. Evidentemente, o requisito da
publicidade da relação também é relevante, mas merecerá algum temperamento, pois
é compreensível que muitos relacionamentos tenham sido mantidos em segredo,
com vistas à preservação dos envolvidos do preconceito e da intolerância – em
alguns casos, a plena publicidade da união poderia prejudicar a vida profissional
e/ou as demais relações pessoais dos indivíduos, frustrando-lhes ainda mais o
exercício de seus direitos fundamentais.142

Após julgados procedentes o pedido em ambas as ações julgadas pelo STF, criou-se

uma ponte que passa a conceder direitos aos homossexuais que antes lhe eram negados,

tornando uniões homoafetivas equiparáveis a uniões estáveis heterossexuais, que têm a

possibilidade de facilitação da realização do casamento civil.143

Tais precedentes, por serem a ADI e ADPF formas de Controle Concentrado de

Constitucionalidade, passaram a agir com força vinculante (cumprimento obrigatório) e erga

omnes (contra todos) em contexto nacional no judiciário, uniformizando entendimentos sobre

o tema por juízes e tribunais.144 Desse modo, com tal compartilhamento de direitos e deveres,

é possível refletir sobre a possibilidade da adoção em conjunto quando realizada por esses

casais em homoafetivos, discussão esta que se dará nos próximos tópicos.

3.1.2 RESOLUÇÃO Nº 175/2013 DO CNJ

144 STF. STF receberá certificado por decisão histórica que reconheceu união homoafetiva como entidade
familiar. Disponível em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398450>.
Publicado em: 12/12/2018. Acesso em: 03 de Maio de 2021.

143 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias. Salvador:
Juspodivm, 2017. p. 479-480.

142 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Julgamento ADPF 132 e ADI 4.277. Relator: Ministro Carlos Ayres
Britto. Voto: Ministro Luiz Fux. Data do Julgamento: 05/05/2011. Voto disponível
em:<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277LF.pdf>. Acesso em 01 de Maio de
2021.

141JUNIOR, Assis Moreira Silva. Casamento civil homoafetivo e insegurança jurídica. nº 468.São Paulo:
Revista Jurídica OAB, 2013. p. 09.
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Para finalizar o reconhecimento da família homoafetiva, tratar-se-á brevemente aqui

nesse tópico sobre a resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre

o Casamento Civil Homoafetivo ou a conversão da União Estável em Casamento. Tal

resolução se mostra fruto do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito

Fundamental 132 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 pelo STF, em 2011, na qual a

União Estável foi estendida a casais homoafetivos e com isso, todos os ônus e bônus inerentes

desse reconhecimento da nova família. 145

Ocorre que, dentre esses direitos, a possibilidade de efetuar o casamento ou converter

a união estável homoafetiva em casamento, o que deveria ser facilitado segundo a lei, não

estava sendo seguida de maneira uniforme pelos Cartórios no país, muitos deles se recusando

a realizar o procedimento legal e solene a fim de validar o casamento civil. Isto mesmo com

posterior julgado do Supremo Tribunal de Justiça, o REsp 1.183.378/RS que julgou a

inexistência de vedações expressas que possam barrar a realização do casamento por pessoas

do mesmo sexo, afirmando que tal seria desrespeitar princípios constitucionais, tais como a

igualdade, a não discriminação, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo e o livre

planejamento familiar. 146

Levando em consideração essa falta de uniformização na realização de casamentos

homoafetivos e o precedente não vinculante por parte do Superior Tribunal de Justiça, que

não dava caráter obrigatório à celebração do Casamento Civil para essas novas famílias em

âmbito dos cartórios nacionais; vem o Conselho Nacional de Justiça afirmar que as

autoridades competentes, a partir da publicação da resolução nº 175/2013, estariam obrigadas

a realizar o casamento civil para casais homossexuais que os procurassem para efetivar sua

vontade de se unir perante o Instituto do casamento, prevendo, além disso, que não respeitar o

previsto na determinação administrativa acarretaria na aplicação de punições cabíveis, como

ser constatado na própria resolução:147

Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de
casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de
mesmo sexo.

147 BRASIL. Resolução nº 175/2013. Presidente Joaquim Barbosa. Data de publicação: 14/05/3013. Disponível
em:<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754>. Acesso em 04 maio 2021.

146 STJ. Recurso Especial. REsp 1.183.378 RS. Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça. Data do Julgamento: 25/10/11. Data da Publicação: 01/02/2012. Disponível
em:<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num
=%271183378%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%271183378%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em:
03 maio 2021.

145 JORGE, Alessa Aparecida de Almeida. A análise da Constitucionalidade da Resolução nº 175/13 do
Conselho Nacional de Justiça. Juiz de Fora: Revista Doctum, 2021. p.03.
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Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao
respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

É mister afirmar que há competência do Conselho Tribunal de Justiça para a feitura de

tal dispositivo, partindo do pressuposto que o CNJ trata de questões administrativas, assim,

dentre suas atribuições, está a possibilidade de padronizar procedimentos adotados em

Cartórios. Usando dessa atribuição com a finalidade de assegurar ao indivíduo, independente

de orientação sexual, seus direitos fundamentais através de suas funções administrativas,

como enseja o art. 103-B e 236 da Constituição da República de 1988, onde mesmo que os

serviços oferecidos pelos cartórios sejam exercidos em caráter privado, estes se submetem às

determinações do poder judiciário.148

Representa o dispositivo em questão outro grande marco no reconhecimento da família

homoafetiva, gerando obrigatoriedade da realização do casamento civil por casais

homoafetivos em contexto nacional, para aqueles que estavam vivendo num limbo de

insegurança jurídica sobre a questão.

A partir desse momento de reconhecimento da família homoafetiva, em igualdade de

direitos e deveres com os casais homossexuais, seja na União Estável ou Casamento Civil,

pode-se tratar a partir daqui da adoção conjunta realizada pelos casais homoafetivos no

Ordenamento Jurídico Brasileiro. É de se considerar que após julgamento das ações de

controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam, ADI 4.277 e ADPF 132 e

posterior publicação da resolução nº 175/2013, o reconhecimento dessa família homoafetiva

impactou diretamente na adoção realizada por casais homoafetivos, considerando que a partir

desse momento eles passam a gozar de direitos e deveres anteriormente a eles negados,

incluindo a adoção, que como ainda será abordado no trabalho, era realizada com insegurança

jurídica antes das referidas decisões da Suprema Corte Brasileira.149

149 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil - Famílias. Salvador:
Juspodivm, 2017. p.979

148 SLAIB FILHO, Nagib. Reforma da justiça: notas à emenda constitucional nº 45, de 08 de dezembro de
2004. Niterói: Impetus, 2005. p. 274 - 275.
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4. DIREITO À ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS

Abordada a consolidação da Família Homoafetiva, passa-se agora a analisar a adoção

realizada pelos casais homoafetivos casados ou em união estável, que tem o desejo de exercer

a maternidade/paternidade. Desse modo, o presente capítulo tem intuito de abordar a

homoparentalidade, analisando como tal é exercida no direito estrangeiro, passando para a

possibilidade doutrinária e jurisprudencial da mesma em âmbito brasileiro; tendo em vista

aqui que a todos deve ser assegurado o direito à parentalidade.

É notório que a parentalidade em si é meio de construir as relações do núcleo familiar,

de modo que coloca homens e mulheres como pessoas responsáveis pelo desenvolvimento

psicológico, autonomia e segurança de crianças e adolescentes em formação.

Já a homoparentalidade é um neologismo que foi utilizado pela primeira vez em Paris,

pela Associação de Pais e Futuros Pais Gays e Lésbicas de 1997, que se referiam aos

indivíduos homossexuais que pretendiam adotar. É importante ressaltar a partir da utilização

da "homoparentalidade" que a orientação sexual dos adotantes não impede que tais exerçam a

parentalidade, ou seja, sua orientação em nada será relacionada com o bom exercício da

paternidade ou maternidade. Pelo contrário, a homoparentalidade é apenas o exercício da

parentalidade por pessoas que estão em relações homoafetivas e que pretendem ser pais/mães,

expandindo seu núcleo familiar.150 Para Gomes:

O reconhecimento da paternidade ou maternidade, no âmbito da família
homoafetiva, deflagra todos os efeitos pessoais e patrimoniais que são inerentes do
parentesco natural. Resta ao Poder Legislativo elaborar normas que tutelem os
direitos relativos à família homoafetiva, em especial, no que tange ao direito à
parentalidade de tais casais. É necessário que haja a regulamentação sobre o
reconhecimento da homoparentalidade, para findar os debates que surgem quando
do registro dos menores.151

Levando em consideração o momento no qual a sociedade hodierna está inserida,

percebe-se a busca desses casais homoafetivos de realizar a Adoção. Esta, quando realizada

pelo casal, encontrou barreiras preconceituosas pelos próprios magistrados, o que culminou

em várias negativas que davam insegurança jurídica aos que desejavam realizar o processo da

adoção como casal homoafetivo. É portanto um assunto polêmico, no qual se faz necessária a

151 Ibidem, p. 47.

150 GOMES, Gabriela Giaqueto. Homoparentalidade nas Relações Homoafetivas: Adoção e Reprodução
Assistida.Tese (Mestrado em Direito). Franca: Repositório UNESP, 2020. p. 44-45.
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regulamentação legal quanto à homoparentalidade exercida por casais homoafetivos, a fim de

acabar com debates retrógrados que versem sobre a questão.152

4.1 ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS NO DIREITO ESTRANGEIRO

A intenção neste tópico é uma demonstração de países no globo que possibilitaram

mais firmemente a adoção realizada por casais homoafetivos antes do Brasil, bem como suas

peculiaridades.

Embora o Brasil não tenha legislação específica que verse sobre a possibilidade de

adoção realizada por casais homoafetivos, em alguns países tal já é problemática resolvida há

anos, que possibilitaram expressamente esse direito. É o caso da Dinamarca, primeiro país a

permitir legalmente a realização da adoção por um dos companheiros dentro da relação

homoafetiva do filho biológico do outro, e também o primeiro a reconhecer a união civil de

casais homossexuais, em 1989,153 de acordo com Maria Berenice Dias:

A Dinamarca foi o primeiro país do mundo a reconhecer o direito dos parceiros
registrados à adoção. Desde 01.07.1999, está autorizado, inclusive, um deles a
adotar os filhos biológicos do outro, exceto no caso de a adoção ser de criança
estrangeira. A África do Sul, Bélgica, Espanha, Canadá e Holanda admitem a adoção
por casais homossexuais em âmbito nacional. No Canadá e nos EUA, a adoção é de
jurisdição estadual, divergindo de uma província para a outra. Em quase 50% dos
Estados americanos já foram deferidas adoções individuais a homossexuais.
Adoções bilaterais já são mais raras. Existe em alguns lugares o que se chama de
second – parent adoption. Quando um dos genitores mantém união homoafetiva, os
pais biológicos permanecem com o poder familiar, mas o parceiro do genitor que
tem o filho sob sua guarda pode adotá-lo, sem que o pai biológico não – o guardião
perca o direito de convivência. Assim o filho passa a ter três pais. Em virtude de
uma emenda à Lei de Parceria Registrada, no ano de 2000, na Islândia os parceiros
registrados podem adotar a prole um do outro. Em abril de 2008, Israel reconheceu
pela primeira vez a adoção de uma criança homossexual, concedendo a
nacionalidade israelense ao filho. 154

Hoje, dos países que reconheceram a família homoafetiva, a maioria permite a

realização da adoção por parte desses casais ou até mesmo a comoção, quando o companheiro

adota o filho biológico de seu parceiro na união estável ou casamento. Tendo nesses países

chegado-se ao entendimento que a adoção, quando realizada por família homoafetiva não

154 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito e a justiça. 4.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 68-69

153 DIAS, Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito e a justiça. 4.ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009. p. 68-69

152 CRISTO, Isabella. Adoção por casais homoafetivos e o melhor interesse da criança. 2015. Disponível
em:<https://ibdfam.org.br/artigos/1043/Adoção+por+casais+homoafetivos+e+o+melhor+interesse+da+criança>.
Acesso em: 01 out. 2021.
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causa danos psíquicos ao menor, pelo fato da orientação sexual dos adotantes distinguir da

visão tradicional da sociedade.155

Destaque importante para a África do Sul, primeiro país do continente africano a

permitir adoção nesse caso, autorizando a sua Suprema Corte a realização da mesma em 2002,

entendendo que apoio, afeto e estabilidade podem ser proporcionados por adotantes

homossexuais, declarando assim inconstitucional a legislação anterior que proibia essa

adoção. O Reino Unido, com a entrada em vigor do Adoption and Children Act 2002, decidiu

em 2005 permitir que qualquer um poderia realizar a adoção independente de orientação

sexual ou estado civil, desde que seja oferecido um ambiente familiar saudável e que

proporcione o melhor desenvolvimento da criança e do Adolescente. 156

Na Espanha, há regulamentação direta da adoção homoparental pela lei nº 13/2005,

que modifica o código civil e determina em alguns de seus dispositivos a realização da união

homoafetiva, bem como a possibilidade de adoção e inseminação artificial. Já o parlamento

alemão, que em 2001 aprovou a Lei da União Estável Homossexual

"Lebenspartnerschaftsgesetz", veio em 2016 aprovar projeto de lei permitindo a celebação do

casamento civil, bem como direito a adoção. 157

O Canadá por sua vez, embora tenha reconhecido em âmbito nacional em 2005 por

meio de lei o casamento homoafetivo, em relação a adoção determina que ela será

regulamentada por cada Estado, em alguns deles sendo permitida a adoção conjunta e em

outros apenas quando o adotado for filho biológico de um dos cônjuges. Tal é similar com a

situação presente nos Estados Unidos da América, onde não há em si uma lei em âmbito

nacional que permita a realização da adoção por casais de mesmo sexo, mas sim um

entendimento que cada estado deve ter competência de legislar sobre a matéria; tendo

entretando apresentado-se uma tendêcia favorável nesse tipo de adoção, com cada vez mais

Estados aderindo-a, com decisões judiciais ou legislação sobre a matéria.158

Em Portugal, a entidade familiar formada por pessoas do mesmo sexo foi reconhecida

em 2010, com lei que alterou dispositivos legais do seu código civil. Em 2015 passa o país a

contar com regulamentação sobre a adoção por parte dos casais homoafetivos, colocando o

158 FIGUEIRA, Diogo Caldas. A Adoção no Âmbito da Parentalidade Homoafetiva. Coimbra: Open Edition
Journals, 2013. p. 67.

157 Ibidem, p. 67.

156 FIGUEIRA, Diogo Caldas. A Adoção no Âmbito da Parentalidade Homoafetiva. Coimbra: Open Edition
Journals, 2013. p. 67.

155 Ibidem, p.70.
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país à frente do Brasil nesse aspecto, levando em consideração que ambos são países de Civil

Law, na qual se apoia em letra de lei escrita. 159

Ademais, é mister citar os "Princípios de Yogyakarta", de cenário internacional,

documento de 2006 que traz princípios e recomendações, elaborado por um grupo de

especialistas em Direitos Humanos, por iniciativa da Comissão Internacional de Juristas e

Serviço Internacional de Direitos Humanos. Tal documento foi publicado com o objetivo de

trazer normas que deveriam ser implementadas pelos Estados de modo que gerassem maior

proteção aos direitos da comunidade LGBT, refletindo a legislação existente que impacte a

vida e as experiências de pessoas de orientação sexual ou identidade de gênero diversas do

padrão tradicional.160 Nessa gama de princípios e recomendações, há aquele que diz respeito

ao direito de constituir família, cravado no o princípio 24:

Os Estados deverão:
a) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias
para assegurar o direito de constituir família, inclusive pelo acesso à adoção ou
procriação assistida (incluindo inseminação de doador), sem discriminação por
motivo de orientação sexual ou identidade de gênero;
b) Assegurar que leis e políticas reconheçam a diversidade de formas de família,
incluindo aquelas não definidas por descendência ou casamento e tomar todas as
medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para garantir que
nenhuma família possa ser sujeita à discriminação com base na orientação sexual ou
identidade de gênero de qualquer de seus membros, inclusive no que diz respeito à
assistência social relacionada à família e outros benefícios públicos, emprego e
imigração; [...]
e) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias
para garantir que nos Estados que reconheçam o casamento ou parceria registrada
entre pessoas do mesmo sexo, qualquer prerrogativa, privilégio, obrigação ou
benefício disponível para pessoas casadas ou parceiros/as registrados/as de sexo
diferente esteja igualmente disponível para pessoas casadas ou parceiros/as
registrados/as do mesmo sexo;
f) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias
para assegurar que qualquer obrigação, prerrogativa, privilégio ou benefício
disponível para parceiros não-casados de sexo diferente esteja igualmente disponível
para parceiros não-casados do mesmo sexo.161

161CORRÊA, Sonia Onufer; MUNTARBHORN, Vinit. Princípios de Yogyakarta: princípios sobre a aplicação
da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero.
Disponível em: http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf. Acesso em: 08 set.
2021.

160 ALAMINO, Felipe Nicolau Pimentel; DEL VECCHIO, Victor Antonio. Os Princípios de Yogyakarta e a
proteção de direitos fundamentais das minorias de orientação sexual e de identidade de gênero. São Paulo:
Revista da Faculdade de Direito - USP, v. 113, 2018. p. 648.

159 CAMPOS, Daniela Mara Silva; OLIVEIRA, Ana Aparecida de e RABELO, Daniela Santana. Adoção
Homoafetiva e os Desafios da Nova Concepção Familiar. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Publicado
em: 14/06/2018. Disponível em:
https://ibdfam.org.br/artigos/1279/Adoção+Homoafetiva+e+os+Desafios+da+Nova+Concepção+Familiar+.
Acesso em: 05 mai 2021.

https://ibdfam.org.br/artigos/1279/Ado%C3%A7%C3%A3o+Homoafetiva+e+os+Desafios+da+Nova+Concep%C3%A7%C3%A3o+Familiar+
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Percebe-se, ao analisar tal princípio, que é recomendado que os Estados devem

elaborar meios efetivos de acabar com as desigualdades advindas de orientações sexuais

distintas, tratando essas minorias de formas a igualá-las em direitos e obrigações com os

demais. Assim, medidas legislativas, administrativas e políticas públicas devem ser tomadas

de modo que seja reconhecida às novas formas de família, como a homoafetiva, o seu direito

à homoparentalidade positivamente.162

Ainda que seja de grande avanço do tema em âmbito internacional, como se verá

adiante, o Brasil ainda se encontra atrasado se comparado a alguns países que já

regulamentaram o processo. Posto que a concessão da adoção conjunta por parte dos casais

homoafetivos é feita por amparo jurisprudencial, sem contar ainda com uma codificação

específica que dê maior segurança jurídica ao processo, ou seja, ainda há falta de medidas

legislativas que assegurem o direito à adoção sem discriminação da orientação sexual do

adotante; carece o cenário brasileiro de maior atenção do legislador sobre a temática, como

visto em algumas das experiências e/ou recomendações internacionais abordadas

anteriormente.

4.2 ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS NO DIREITO BRASILEIRO

Compreendendo os aspectos gerais do instituto da adoção e do reconhecimento da

família homoafetiva, através das análises até aqui, é possível dar maior embasamento na

homoparentalidade quando da adoção em conjunto no ordenamento jurídico brasileiro,

observando possível legislação e jurisprudências a respeito.

Como retratado anteriormente, a família passou por diversas modificações ao longo de

milênios, contando com vários aspectos que a acompanham desde sempre, sendo um deles o

exercício da parentalidade, que embora não seja mais aquela vontade perseguida com com o

mero intuito de perpetuar o nome da família, mas sim com uma ênfase afetiva e amorosa,

como visto anteriormente, continua sendo desejo de muitos indivíduos e/ou casais, sejam eles

heterossexuais ou homossexuais. É de se afirmar, portanto, que o livre exercício da

parentalidade é um direito de todos, que decorre do princípio da dignidade da pessoa humana

e da igualdade, direito este que deve ser exercido livremente por casais homossexuais que

162 ALAMINO, Felipe Nicolau Pimentel; DEL VECCHIO, Victor Antonio. Os Princípios de Yogyakarta e a
proteção de direitos fundamentais das minorias de orientação sexual e de identidade de gênero. São Paulo:
Revista da Faculdade de Direito - USP, v. 113, 2018. p. 649.
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assim o desejarem; assim sendo, um Estado que se intitula democrático não pode negar a

vontade de um indivíduo de ser pai ou mãe. 163

Já por outro lado, é direito do menor crescer numa família que lhe propiciará um

desenvolvimento digno e afetuoso para viver em sociedade, o que advém também do

princípio da dignidade da pessoa humana e como visto até aqui, não pode o Estado impedir

que o menor desfrute de ter uma base familiar. O simples fato de ser adotado o menor em seio

de uma família homossexual em detrimento da heterossexual não é meio capaz de impedir a

Adoção, devendo o menor ser adotado por aqules que estiverem aptos a exercer essa

parentalidade, como aponta o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.164

A criação de uma criança por casal homoafetivo não lhe trará nenhuma consequência

negativa, pelo contrário, é verificado por uma equipe multiprofissional se ela se sentirá amada

e respeitada no lar que passará a integrar, sem nenhum prejuízo ao menor; não sendo válido

dessa maneira, usar do princípio da proteção integral para barrar a adoção homoparental, que

assim como a heterossexual, se faz justa e válida quando preenchidos os requisitos previstos

legalmente. 165

Tratava o revogado art. 1.622 do Código Civil de 2002 que ninguém poderia ser

adotada salvo se em casamento formado por homem e mulher ou em união estável que

pudesse ser facilmente convertida em casamento. Tal obstáculo encontrado em letra de lei era

uma forma de discriminação quanto a orientação sexual de possíveis adotantes, no caso os

casais homoafetivos, retirando qualquer reconhecimento de uma dupla paternidade ou dupla

maternidade, colacando tais famílias em uma situação de  maginalização. 166

Basicamente colocava-se casais homossexuais numa posição delicada, na qual estes

eram vistos como incapazes de dar amor, afeto, carinho e bases materiais suficientes para

praticar o ato da adoção, isto depois mesmo de o Conselho Federal de Psicologia, através da

resolução 01/1999, em conformidade com entendimento da Organização Mundial da Sáude,

retirar a homossexualidade do quadro de doenças mentais, de modo que não haveria motivo

166 GUERIN, Camila Rocha. Adoção e União Homoafetiva. Instituto Brasileiro de Direito de Família.
Disponível em:<https://ibdfam.org.br/artigos/524/Adoção+e+união+homoafetiva> Publicado em: 08/07/2009.
Acesso em: 08 set. 2021.

165 DE LIMA, Divone Maria. A Adoção por casais homoafetivos no Brasil como aspecto inovador do Direito
das famílias. Congresso Internacional de Direitos Difusos. São Paulo: Realize, 2018. p. 7-8.

164 DA SILVA FILHO, Adilson Lucio. Adoção Homoparental, um direito omitido, reivindicado por famílias
invisíveis. Cadernos de Gênero e Diversidade. Universidade Federal da Bahia. Vol. 3, n. 1, 2017. p. 23.

163VIEIRA, Marcela Silva; HAJJ, Hassan. A possibilidade jurídica da adoção por pares homoafetivos face ao
princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Direito, Sociedade Justa.
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Vol. 7, 2018. p. 3.
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plausível para a letra fria de lei para impedir ou constituir barreira forte o suficiente de

impossibilitar um casal homoafetivo de adotar. 167

Sobre o tema, alguns doutrinadores, anteriormente ao reconhecimento da família

homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal, defendia que a adoção era idealizada como a

forma de se constituir para o menor uma família substituta, de modo que esta pudesse ser

considerada uma espécie de réplica da família natural, reproduzindo os papéis dos indivíduos

e seus direitos e deveres dentro da sociedade. Desse modo, havia um entendimento de que não

seria possível conceber essa homoparentalidade, porque ela não era o reflexo da família

natural, não havendo a união da figura paterna e materna para representá-la de maneira

tradicional. Assim, sem essa possibilidade de se chegar próximo ao quadro da família

biológica, a letra da lei não se preocupava em considerar ou mencionar a espécie de adoção

homoparental. 168

Ainda sobre possíveis impactos dessa adoção sobre a criança e o adolescente,

Vecchiati defende que:

[...] o que importa no que tange a decisão sobre o deferimento de um pedido de
adoção é a capacidade do (s) requerente (s) de propiciar à criança e/ou adolescente
um ambiente familiar onde lhes sejam concedidos e ensinados os valores do amor,
do respeito e da solidariedade, conforme inúmeros estudos já comprovaram. Isso
porque diversas pesquisas sociais já demonstraram que a orientação sexual daqueles
que criam o menor não tem a mínima influência no desenvolvimento da sexualidade
deste, de onde não passam de ignorância ou de preconceito as colocações que
usualmente se fazem em sentido contrário [...]169

Como verificado anteriormente, com o advento da Lei Nacional da Adoção (lei nº

12.010/2009), a adoção de menores passa a ser regulada quase que exclusivamente no

Estatuto da Criança e do Adolescente. Não havia então nenhum impedimento em letra de lei

que pudesse barrar a adoção homoparental, embora uma pequena corrente doutrinária

afirmasse que tal não seria algo frutífero, a maior parte da doutrina e da jurisprudência (que

será vista no próximo tópico), considerava que a adoção homoparental não representava

169 VECCHIATTI, Paulo Roberto Lotti. Manual da Homoafetividade: da possibilidade jurídica do casamento
civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. 2º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 1261.
Disponível
em:<https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iot
ti-2013>. Acesso em: 15 ago. 2021.

168 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 8º edição. São Paulo: Forense. 2018. p. 876.

167 ARAGUSUKU, Henrique Araujo; LARA, Maria Fernanda Aguilar. Uma análise histórica da Resolução n°
01/1999 do Conselho Federal de Psicologia: 20 anos de resistência à patologização da homossexualidade.
2020. Revista Psicologia: Ciência e Profissão. Disponível
em:<https://www.scielo.br/j/pcp/a/8cXLmVtg53GV9nWxyk5jgqP/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 30 set.
2021.

https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
https://pt.scribd.com/document/346125911/Manual-Da-Homoafetividade-VECCHIATTI-Paulo-Roberto-Iotti-2013
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qualquer espécie de dano ao adotado. Sendo assim considerados os princípios da adoção,

colocando em primazia o melhor interesse da criança e do adolescente, devendo a negativa da

adoção ser fundada em bases legítimas e não em um preconceito proveniente de um

pensamento tradicional ultrapassado, que poderia ferir o art. 3º, inciso IV da Constituição

Federal, que combate qualquer tipo de discriminação.170 Nesse sentido, Corrêa defende que:

Todos os casais, independentemente de raça, cor, sexo, têm direito a formar uma

família. Com a evolução da sociedade, e a mudança na base familiar, vê-se a união

homoafetiva. E vemos este novo tipo de união com todo direito de adotar uma

criança. Não só casais heterossexuais têm direito construir uma família, pois todos

têm direitos iguais. Um casal homossexual tem tanto direito de adotar uma criança

como um casal heterossexual.171

Ainda, de acordo com o Voto pelo Ministro João Otávio de Noronha do REsp 889.852

RS analisado no tópico a seguir, quanto a temática:

Precisamos parar com essa falsidade, quiçá hipocrisia, de que elas podem fazer mal
aos meninos. As famílias de pais héteros têm nos dado seguidos exemplos de
maus-tratos às crianças. As periferias nos mostram pais maltratando e estuprando as
próprias filhas. Então, não se pode supor que o fato de as adotantes serem duas
mulheres ou que vivam uma relação homoafetiva possa causar algum dano. Dano
causa a manutenção do menor no abrigo ou dano causará ao interesse das crianças a
adoção. A adoção melhora, e muito, as condições de assistência médica e social; isso
está positivado no acórdão recorrido.172

Após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental 132, não fazia mais sentido não estender de forma

uniformizada em contexto nacional aos casais homossexuais o direito a exercer a

parentalidade através da adoção, tal seria uma discriminação tremenda com base em valores

tradicionais e retrógrados da sociedade pela orientação sexual dos adotantes; o que não

coaduna com um Estado Democrático de Direito ou com o art. 3º, IV, da Constituição Federal

de 1988.173

173HESS, Heliana Maria Coutinho. O reconhecimento da união homoafetiva no Brasil e nos Estados
Unidos–estudo de caso precedente ADI 4277 (ADPF 132-RJ) e Perry v. Brown. Brasil e EUA: Temas de
Direito Comparado. Ministério Público de São Paulo, 2017. p. 108.

172 STJ. REsp 889.852 RS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Voto: Ministro João Otávio de Noronha.
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Data do Julgamento: 27/04/2010. Disponível
em:<https://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/ATC2.pdf>. Acesso em: 01 out. 2021.

171 Ibidem.

170 CORREA, Jéssica Batista. Adoção homoafetiva no direito brasileiro. XVI Seminário de Educação do
Mercosul. Unicruz. 2015. Disponível em: https://home.unicruz.edu.br/mercosul/pagina/anais/2015/1%20-
%20ARTIGOS/ADOCAO%20HOMOAFETIVA%20NO%20DIREITO%20BRASILEIRO.P DF. Acesso em: 15
ago. 2021.



63

Desse modo, dentre os vários impactos positivos causados pelo reconhecimento da

família homoafetiva, tem-se a complexidade da adoção por parte desses casais como uma

possibilidade real. Como visto anteriormente, a adoção de outrora visava beneficiar muito

mais os pais que não podiam ter filhos em detrimento dos filhos que não tinham pais, o que

veio a ser modificado posteriormente com os novos ideais do direito de família, que prezam

atualmente pela proteção da família e pela realização pessoal de todos os seus integrantes,

prezando pela dignidade da pessoa humana. Assim, não há de se falar em uma barreira que

represente a impossibilidade de um casal homoafetivo de adotar se os mesmos cumprirem

todos os requisitos legais, tal seria caso de discriminação e deve ser totalmente repudiada pelo

Estado Democrático de Direito.174

Uma vez reconhecida a família homoafetiva não é possível falar de distinção entre

casais heterossexuais e homoafetivos quanto à realização do processo de adoção, não cabendo

qualquer distinção aplicável pela orientação sexual dos adotantes, considerando que tais

diferenças eram elevadas sem fundamentos científicos plausíveis, que não representam

qualquer espécie de dano ao desenvolvimento psicológico das crianças e adolescentes que

aguardam famílias que os exaltem como seres humanos dignos de pertencerem à um núcleo

que os ame.175

Ao assegurar o legislador, no artigo 226 e 227 da Constituição Federal que a família

merece especial proteção do Estado, sendo ela base para a formação da sociedade, fica

explícita também a intenção de priorizar o cumprimento de direitos inerentes às crianças e aos

adolescentes, visando também a proteção integral de tais indivíduos. Nesse sentido, têm-se

que:

A preocupação do legislador constitucional, ao elencar todos os direitos
supracitados, é resguardar o mínimo de dignidade às crianças e aos adolescentes no
seio familiar. Nessa perspectiva, a adoção, seja ela realizada por pais homo ou
heteroafetivos, em nada diferem, desde que o objetivo principal seja proporcionar
todos esses direitos aos menores. 176

Basta, portanto, que o casal homoafetivo demonstre que representará a melhor opção

hábil a permitir que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente seja

concretizado. Seria cruel, assim, perpetuar atos discricionários que impedissem homens e

176 MENDES, Andréia Almeida. Uma análise do processo de adoção por casais homoafetivos em face dos
princípios constitucionais. . Manhunhaçu: Revista Pensar Acadêmico.  v. 19, n. 3, 2021. p. 870.

175 Ibidem, p. 117.

174 BEZERRA, Matheus Ferreira. As uniões homoafetivas nos tribunais superiores brasileiros: uma análise
sobre as decõiess do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Revista da
Faculdade de Direito da UERJ-PFD, nº 27, 2015. p. 115-117.
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mulheres em união homoafetiva de concretizarem o sonho de serem pais, com a intenção de

dar afeto, carinho e apoio material às milhares crianças e adolescentes que aguardam por isso

no Brasil, pelo simples fato dos adotantes pertencerem a uma orientação sexual que destoa do

padrão tradicionalmente imposto.

4.2.1 MARCOS DA ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS NO ORDENAMENTO

JURÍDICO BRASILEIRO

A intenção do presente tópico é demonstrar os marcos que cercam o tema da adoção

por parte de casais homoafetivos, em âmbito nacional. Diferente do modelo hodierno, onde

pais e mães em uniões homoafetivas podem adotar em igualdade com casais

heteronormativos, anteriormente os casais homoafetivos que tivessem a intenção de exercer a

sua maternidade ou paternidade usavam de brechas legais e entendimento de magistrados que

aleatoriamente concediam o direito à adoção por respectivas família homoafetivas, ou seja,

havia uma situação de grande insegurança jurídica, com decisões sobre a mesma temática que

não eram  e ainda não são completamente uniformizadas.177

No Brasil, a primeira vez que tal adoção legal aconteceu se deu em Catanduva - SP,

em 2006, onde a menor foi adotada por um dos integrantes da união homoafetiva e

posteriormente, o outro ingressou com pedido de reconhecimento de sua paternidade,

acarretando na possibilidade de registro civil da menor em nome dos adotantes homossexuais.

À época, a Magistrada competente julgou que não eram motivo plausível indeferir a demanda

de reconhecimento da paternidade, por ausência legal,178 trazendo em sua decisão que:

Quanto ao argumento da falta de permissão legal rebato acrescentando que também
não há proibição. Nosso sistema jurídico permite o ato ou ele proíbe, não há postura
intermediária, portanto, aquilo que não está proibido é permitido. Ademais, a falta
de lei nunca foi motivo para a Justiça deixar de julgar ou de fazer justiça. A omissão
do legislador não pode servir de fundamento para deixar de reconhecer a existência
de direitos.179

179 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Processo nº 234/2006 SP. Vara da Infância e da Juventude
da Comarca de Catanduva. Magistrada: Sueli Juarez Alonso. Data da Publicação: 30 out 2006. Disponível
em:<https://ibdfam.org.br/_img/artigos/Adoção%20São%20Paulo%20II.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2021.

178 Ibidem, p. 39-40.

177 VIEIRA, Daniela Monteiro. Adoção por casal homoafetivo no direito brasileiro. Orientadora: Rosângela
M. A. Gomes. TCC (Graduação) - Curso de Direito. UNIRIO, Rio de Janeiro p. 39. 2014. Disponível
em:<http://www.unirio.br/ccjp/arquivos/tcc/2014-2-daniela-m-ribeiro-adocao-por-casal-homoafetivo-no-direito-
brasileiro>. Acesso em: 02 out. 2021.

https://ibdfam.org.br/_img/artigos/Ado%C3%A7%C3%A3o%20S%C3%A3o%20Paulo%20II.pdf
http://www.unirio.br/ccjp/arquivos/tcc/2014-2-daniela-m-ribeiro-adocao-por-casal-homoafetivo-no-direito-brasileiro
http://www.unirio.br/ccjp/arquivos/tcc/2014-2-daniela-m-ribeiro-adocao-por-casal-homoafetivo-no-direito-brasileiro
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No decorrer do julgado, a magistrada segue pelo viés de que não existe estudo

plausível que indique que a adoção por parte de um adotante homoafetivo cause qualquer

prejuízo psicológico à criança ou ao adolescente, sendo que os estudos científicos de real

relevância, segundo a juíza, apontam que o menor necessita de um vínculo de qualidade

afetiva, que faça uma ligação saudável entre o adotante e o adotado. Descartando as alegações

de impacto na criança, a magistrada defende que qualquer adoção, seja o processo realizado

por casais homoafetivos ou heterossexuais, deve ser analisado o melhor interesse do menor,

que é a parte fragilizada. Assim, considerando que reconhecer a paternidade do requerente

seria o melhor para a criança, os autos de nº 234/2006, da Vara da Infância e da Juventude da

Comarca de Catanduva - SP, formam alicerce jurisprudencial que permite em marco inicial, a

adoção por casais homoafetivos.180

O mesmo ocorreu em 2010, quando a requerente pleiteou judicialmente o

reconhecimento da maternidade dos menores que previamente já haviam sido adotados por

sua companheira. Sendo assim, em 2010, após ter o requerimento improvido nas duas

primeiras instâncias, o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu o direito da requerente de ver

seu nome do registro de adoção daqueles que com ela já tinham vínculos afetivos

profundos.181 É assim que se mostra o Recurso Especial nº 889.852:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL
HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA
FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS
MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA
DOS INTERESSES DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL
FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS.
ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA.
1. A questão diz respeito à possibilidade de adoção de crianças por parte de
requerente que vive em união homoafetiva com companheira que antes já adotara os
mesmos filhos, circunstância a particularizar o caso em julgamento. 2. Em um
mundo pós-moderno de velocidade instantânea da informação, sem fronteiras ou
barreiras, sobretudo as culturais e as relativas aos costumes, onde a sociedade
transforma-se velozmente, a interpretação da lei deve levar em conta, sempre que
possível, os postulados maiores do direito universal. 3. O artigo 1º da Lei 12.010/09
prevê a "garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e
adolescentes". Por sua vez, o artigo 43 do ECA estabelece que "a adoção será
deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos
legítimos". 4. 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

181 VIEIRA, Daniela Monteiro. Adoção por casal homoafetivo no direito brasileiro. Orientadora: Rosângela
M. A. Gomes. TCC (Graduação) - Cuso de Direito. UNIRIO, Rio de Janeiro, 2014. p. 40. . Disponível
em:<http://www.unirio.br/ccjp/arquivos/tcc/2014-2-daniela-m-ribeiro-adocao-por-casal-homoafetivo-no-direito-
brasileiro>. Acesso em: 02 out. 2021.

180 BALESTERO, Gabriela Soares. A primazia do melhor interesse da criança: a adoção homoafetiva.
Revista de Estudos Jurídicos - UNESP, v. 15, n. 21, 2011. p. 13.

http://www.unirio.br/ccjp/arquivos/tcc/2014-2-daniela-m-ribeiro-adocao-por-casal-homoafetivo-no-direito-brasileiro
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vida de qualquer indivíduo. 5. 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. 6. Os diversos e respeitados estudos
especializados sobre o tema, fundados em fortes bases científicas (realizados na
Universidade de Virgínia, na Universidade de Valência, na Academia Americana de
Pediatria), "não indicam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por
casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo e do afeto que
permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga a seus cuidadores". 7.
Existência de consistente relatório social elaborado por assistente social favorável ao
pedido da requerente, ante a constatação da estabilidade da família. Acórdão que se
posiciona a favor do pedido, bem como parecer do Ministério Público Federal pelo
acolhimento da tese autoral. 8. É incontroverso que existem fortes vínculos afetivos
entre a recorrida e os menores? sendo a afetividade o aspecto preponderante a ser
sopesado numa situação como a que ora se coloca em julgamento. 9. Se os estudos
científicos não sinalizam qualquer prejuízo de qualquer natureza para as crianças, se
elas vêm sendo criadas com amor e se cabe ao Estado, ao mesmo tempo, assegurar
seus direitos, o deferimento da adoção é medida que se impõe. 10. O Judiciário não
pode fechar os olhos para a realidade fenomênica. Vale dizer, no plano da
?realidade?, são ambas, a requerente e sua companheira, responsáveis pela criação e
educação dos dois infantes, de modo que a elas, solidariamente, compete a
responsabilidade. 11. Não se pode olvidar que se trata de situação fática consolidada,
pois as crianças já chamam as duas mulheres de mães e são cuidadas por ambas
como filhos. Existe dupla maternidade desde o nascimento das crianças, e não houve
qualquer prejuízo em suas criações. 12. Com o deferimento da adoção, fica
preservado o direito de convívio dos filhos com a requerente no caso de separação
ou falecimento de sua companheira. Asseguram-se os direitos relativos a alimentos e
sucessão, viabilizando-se, ainda, a inclusão dos adotados em convênios de saúde da
requerente e no ensino básico e superior, por ela ser professora universitária. 13. A
adoção, antes de mais nada, representa um ato de amor e desprendimento. Quando
efetivada com o objetivo de atender aos interesses do menor, é um gesto de
humanidade. Hipótese em que ainda se foi além, pretendendo-se a adoção de dois
menores, irmãos biológicos, quando, segundo dados do Conselho Nacional de
Justiça, que criou, em 29 de abril de 2008, o Cadastro Nacional de Adoção, 86% das
pessoas que desejavam adotar limitavam sua intenção a apenas uma criança. 14. Por
qualquer ângulo que se analise a questão, seja em relação à situação fática
consolidada, seja no tocante à expressa previsão legal de primazia à proteção
integral das crianças, chega-se à conclusão de que, no caso dos autos, há mais do
que reais vantagens para os adotandos, conforme preceitua o artigo 43 do ECA. Na
verdade, ocorrerá verdadeiro prejuízo aos menores caso não deferida a medida. 15.
Recurso especial improvido.182

Após análise do REsp 889.852, julgado pelo STJ, desprende-se que o Tribunal

Superior entende que o judiciário não pode negar que a realidade das famílias está mudando,

não mais se encontrando presa à ideais presentes outrora, de modo que não pode o judiciário

barrar a formação de novas famílias pelo preconceito enraizado na sociedade. Além disso, no

presente julgado o Superior Tribunal de Justiça chega à conclusão de que no caso dos autos,

após estudos relevantes de universidades com fortes bases cientáficas, há vantagens para os

menores na concessão da adoção, considerando que não há qualquer estudo que comprove

182 STJ. Recurso Especial. Resp 889.852 RS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça. Data do Julgamento: 27/04/10. Data da Publicação: 10/08/2010. Disponível
em:<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=889852&b=ACOR&p=false&l=10&i=7&operad
or=e&tipo_visualizacao=RESUMO>. Acesso em: 17 ago. 2021.
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impacto psicológico nos menores de forma negativa, afirmando que cabe portanto ao Estado

permitir que esses últimos usufruam do direito de estar presente numa família visando seu

desenvolvimento, de modo que a adoção é a melhor opção no caso concreto.

Em 2011, como analisado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, em sede do

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 e Ação Direta de

Inconstitucionalidade 4277, reconhece a união homoafetiva em analogia à união estável

heterossexual, de modo que ocorre o tão esperado reconhecimento da família homoafetiva.183

A partir daí, casais homoafetivos passaram a dispor dos direitos e deveres que lhes eram

negados na esfera cível, dentre eles, o direito à adoção; como defende Silva Filho:

A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a
reconhecer a união estável homoafetiva, que posteriormente permitiu também o
casamento, é que foi possível requerer a dupla parentalidade homoafetiva nos
processos de adoção. Nos casos deferidos, muitos juízes se pautaram no que
chamam de princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, assim como
na igualdade e o melhor interesse da criança para poder justificar o direito dos
homossexuais e casais homoafetivos de adotar, além também do direito das
crianças e adolescentes de serem adotadas.184

Por fim, outro marco histórico a Adoção realizada por casais homoafetivos, deve-se

citar o Recurso Extraordinário 846.102, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015, no

qual o STF manteve decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que havia permitido

a realização da adoção por um casal homoafetivo de maneira conjunta. O Tribunal superior,

considerou que a entidade familiar formada por casal homoafetivo em união estável é válida,

em detrimento do alegado pelo Ministério Público do Paraná, que recorreu da decisão da

segunda instância afirmando que a união entre casais homoafetivos não constituía família, de

modo que a adoção não poderia ser assim realizada.185

Por fim, a relatora Ministra Carmém Lúcia, afirmou que a união entre casais

homoafetivos foi reconhecida como entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal, em

2011, como mostra a Ementa do RE 846.102, evidenciada a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA E RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS. ADOÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
4.277. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO

185 ASSESSORIA. STF reconhece direito de casal gay adotar sem restrições de idade e sexo. Instituto
Brasileiro de Direito de Família. Disponível em:
<https://ibdfam.org.br/noticias/5580/STF+reconhece+direito+de+casal+gay++adotar+sem+restrições+de+idade+
e+sexo> . Publicado em: 23/03/2015. Acesso em: 18 ago. 2021.

184 Ibidem, p. 23-24.

183 DA SILVA FILHO, Adilson Lucio. Adoção Homoparental, um direito omitido, reivindicado por famílias
invisíveis. Salvador: Cadernos de Gênero e Diversidade - UFBA, Vol. 3, n. 1, 2017. p. 23
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da
Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do
Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO. SENTENÇA
TERMINATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO E NÃO DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.
HABILITAÇÃO DEFERIDA. LIMITAÇÃO QUANTO AO SEXO E À IDADE
DOS ADOTANDOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DOS
ADOTANTES. INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO
CONHECIDO E PROVIDO.
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” (doc. 6).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
2. O Recorrente alega contrariado o art. 226, § 3o, da Constituição da República,
afirmando haver
“duas questões jurídicas que emergem do contexto apresentado, para que se possa
oferecer solução ao presente recurso: i) se há possibilidade de interpretação
extensiva do preceito constitucional para incluir as uniões entre pessoas do mesmo
sexo na concepção de união estável como entidade familiar; ii) se a interpretação
restritiva do preceito constitucional incorreria em discriminação quanto à opção
sexual. (...)
Logicamente, nem dois homens e uma mulher; nem duas mulheres e um homem
(fatos estes que não chegam a ser tão raros em certas regiões do Brasil); nem dois
homens ou duas mulheres; foram previstos pelo constituinte como configuradores de
uma união estável, ainda que os integrantes dessas relações, hipoteticamente
consideradas, coabitem em caráter análogo ao de uma união estável, ou seja, de
forma pública e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
(...)
Com isso, a nível constitucional, pelo que foi dito, infere-se, em primeiro lugar, que
não há lacuna, mas sim, uma intencional omissão do constituinte em não eleger (o
que perdura até a atualidade) a união de pessoas do mesmo sexo como
caracterizadores de entidade familiar. (...)
E vamos além, a generalização, no lugar da individualização do tratamento jurídico a
ser dado a situações materialmente diversas, poderá, sim, se não respeitadas e
previstas as idiossincrasias e particularidades dos relacionamentos homoafetivos, vir
em maior prejuízo que benefício aos seus integrantes, ferindo axialmente o princípio
da igualdade, por tratar igualmente situações desiguais” (doc. 7).
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente.
4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.277 e da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132, Relator o Ministro Ayres Britto,
por votação unânime, este Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao
art. 1.723 do Código Civil, “para dele excluir qualquer significado que impeça o
reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo
sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família.
Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas
consequências da união estável heteroafetiva” (DJe 14.10.2011).
No voto, o Ministro Relator ressaltou que “a Constituição Federal não faz a menor
diferenciação entre a família formalmente constituída e aquela existente ao rés dos
fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos
heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso
que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender
que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo “família” nenhum
significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Recolheu-o com o sentido
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coloquial praticamente aberto que sempre portou como realidade do mundo do ser.
Assim como dá para inferir que, quanto maior o número dos espaços doméstica e
autonomamente estruturados, maior a possibilidade de efetiva colaboração entre
esses núcleos familiares, o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento de
conjugados deveres que são funções essenciais à plenificação da cidadania, da
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Isso numa projeção
exógena ou extramuros domésticos, porque, endogenamente ou interna corporis, os
beneficiários imediatos dessa multiplicação de unidades familiares são os seus
originários formadores, parentes e agregados. Incluído nestas duas últimas
categorias dos parentes e agregados o contingente das crianças, dos adolescentes e
dos idosos. Também eles, crianças, adolescentes e idosos, tanto mais protegidos
quanto partícipes dessa vida em comunhão que é, por natureza, a família. Sabido que
lugar de crianças e adolescentes não é propriamente o orfanato, menos ainda a rua, a
sarjeta, ou os guetos da prostituição infantil e do consumo de entorpecentes e drogas
afins. Tanto quanto o espaço de vida ideal para os idosos não são os albergues ou
asilos públicos, muito menos o relento ou os bancos de jardim em que levas e levas
de seres humanos abandonados despejam suas últimas sobras de gente. Mas o
comunitário ambiente da própria família. Tudo conforme os expressos dizeres dos
artigos 227 e 229 da Constituição, este último alusivo às pessoas idosas, e, aquele,
pertinente às crianças e aos adolescentes.
Assim interpretando por forma não-reducionista o conceito de família, penso que
este STF fará o que lhe compete: manter a Constituição na posse do seu fundamental
atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar o nosso Magno
Texto a incorrer, ele mesmo, em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou
homofóbico. Quando o certo − data vênia de opinião divergente - é extrair do
sistema de comandos da Constituição os encadeados juízos que precedentemente
verbalizamos, agora arrematados com a proposição de que a isonomia entre casais
heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se
desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família.
Entendida esta, no âmbito das duas tipologias de sujeitos jurídicos, como um núcleo
doméstico independente de qualquer outro e constituído, em regra, com as mesmas
notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade”.
O acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento jurisprudencial.
Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Recorrente.
5. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário (art. 557, caput,
do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal).186

Considerando que a interpretação da Constituição Federal não pode dar resultado a

aplicação homofóbica do texto da Carta Magna, os casais homoafetivos devem gozar da

plenitude de direitos a que dispõe os casais heteroafetivos; sendo assim, negou-se seguimento

ao Recurso Extraordinário 846.102, trazendo que o Acórdão recorrido pelo Ministério Público

do Paraná está em conformidade com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,

permitindo que um casal do Paraná realizasse o procedimento de adoção de menor, sendo o

primeiro reconhecimento do tipo realizado pelo STF. Em sede do julgamento, os ministros

afirmam que a Constituição Federal não faz qualquer distinção entre a família homoafetiva e a

família heteroafetiva, devendo aquela ter os mesmos direitos e deveres desta, incluindo o

direito a realizar o processo da adoção.

186 STF. RE 846.102. Relator: Ministra Carmém Lúcia. Data do Julgamento: 06/03/2015. Disponível
em:<https://www.conjur.com.br/dl/stf-reconhece-adocao-restricao-idade.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2021.
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Constata-se, após a análise dos marcos da adoção por casais homoafetivos, passando

pelos dois primeiros casos de adoção realizada dentro da temática, com a aplicação de

interpretação da lei de modo que os menores fossem beneficiados, até o reconhecimento, em

2015 pelo Supremo Tribunal Federal, da possibilidade de realizar a adoção, reafirmando o

Egrégio Tribunal que casais homoafetivos constituem família para todos os efeitos; que a

interpretação legal que possibilita a adoção de modo geral sempre realiza o sopesamento da

primazia do interesse da criança e adolescente. Desse modo, casais homoafetivos não podem

ser barrados de gozar de seu direito de constituir família e adotar pelo simples fato de a

sociedade ter preconceitos enraizados, deve-se, por outro lado, pensar nos benefícios que tais

adoções podem trazer para os milhares de menores que se encontram nas filas de adoção pelo

país.187

4.2.2 O ECA FRENTE À ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS

Interpretando o Estatuto da Criança e do Adolescente, "lei nº 8.069 de 1990", que foi

elaborado com base nos ideais da Constituição Federal de 1988, desprende-se que este tem

um caráter assistencial e protetivo, exaltando a criança e adolescente à condição de sujeitos de

direito. Desse modo, no que tange à adoção, impõe o referido Estatuto que a adoção poderá

ser concedida quando representar real vantagem ao adotado (criança ou adolescente), sendo

assim, é totalmente proibida e rechaçada a sua colocação em um ambiente familiar que se

mostre contrário à tal imposição legal. 188

A despeito do grande preconceito social, com opiniões homofóbicas e retrógradas a

respeito da temática, casais homoafetivos agora podem adotar assim como casais

heteroafetivos. A lei nº 8.069 de 1990, "O Estatuto da criança e do Adolescente", não faz por

sua vez, ao longo de seu texto, qualquer mensão a possível impecílio que seja barreira ao

processo de adoção quando o casal adotante for homossexual. 189

Em seio de seu artigo 42, parágrafo segundo, é tratado apenas que quando a adoção for

conjunta, ou seja, realizada pelo casal e não por apenas um indivíduo, é indispensável que os

adotantes sejam casados civilmente ou comprovem a sua união estável, para configurar a

189 MAIA, José Maurício de. Adoção por casais homoafetivos no Direito Brasileiro. JusBrasil. Disponível em:
<https://jus.com.br/artigos/50203/adocao-por-casais-homoafetivos-no-direito-brasileiro>. Publicado em:
06/2016. Acesso em: 23 ago. 2021.

188 GUERIN, Camila Rocha. Adoção e União Homoafetiva. Instituto Brasileiro de Direito de Família. 2009.
Disponível em:<https://ibdfam.org.br/artigos/524/Adoção+e+união+homoafetiva>. Acesso em: 23 ago. 2021.

187 SANTOS, Marcos Vinicius Monteiro. Adoção homoparental visando os benefícios dessa modalidade para
o adotando. Repositório Anima, 2021. p. 53.
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família. Ambos requisitos podem ser cumpridos por casais homoafetivos desde os marcos

históricos de reconhecimento de sua entidade familiar, abordados anteriormente.190

Ainda sobre a questão, entende-se que no que tange ao Estatuto da Criança e do

Adolescente, na ausência de qualquer dispositivo que barre casais homoafetivos de ingressar

no processo de adoção, esta não lhes pode portanto ser negada. Sobre o assunto, Silva

considera que:

"nosso ordenamento jurídico não enfrenta a questão da homossexualidade.Vale
dizer, não há nenhuma regra legal no Código Civil ou no Estatuto da Criança e do
Adolescente que permita ou proíba a colocação do menor em lar substituto cujo
titular seja homossexual [...].A nosso ver [então] o homossexual pode, sim, adotar
uma criança ou adolescente."191

A adoção, como visto até aqui, é casuística, ou seja, não importa juridicamente se ela é

realizada por casais heteroafetivos ou homoafetivos, ela não depende da orientação sexual dos

adotantes, mas sim daqueles que podem oferecer à criança um ambiente familiar adequado às

suas necessidades, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente este o casal apto a

adotar. Como afirma Ferrari:
"o processo de adoção, atendidos os requisitos pré-estabelecidos pelo ECA, , a luz
do § 2º do art. 42, deve ser permeado pelo princípio da isonomia, visando não so-
mente coibir a discriminação de homossexuais ou de pares homoafetivos, mas
principalmente atender ao superior interesse das crianças ou adolescentes a terem
uma família."192

Sendo assim , se a própria lei que versa sobre os interesses da criança e do adolescente

não traz impedimento aos casais homoafetivos de realizar a adoção, não faria sentido o

intérprete da lei o fazê-lo, de modo que tal seria um desrespeito ao Estado Democrático de

Direito:

O Estatuto da Criança e do Adolescente não contém dispositivo legal tratando da
adoção pleiteada por homossexuais. [...] Aliás, se um homossexual não pudesse
adotar uma criança ou um adolescente, o principio da igualdade perante a lei estaria
abertamente violado. E mais: apesar da omissão legal, o ECA não veda, implícita ou
explicitamente a adoção por homossexuais, o que importa, no substancial, é a

192 FERRARI, Adriana; OLIVEIRA, Flora Pereira Dorado de e PROENÇA, Soraya Águida Brandão de. Adoção
Conjunta por casais homoafetivos. Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET. Curitiba -
PR. Publicado em: 12/2013. Disponível em:
<https://www.opet.com.br/faculdade/revista-anima/pdf/anima10/Anima10-texto-integral.pdf#page=46>. Acesso
em: 23 ago. 2021.

191 SILVA, Lucas Montalvão de Pina. Adoção Homoafertiva: surgimento de uma nova família. 2018. TCC
(Graduação) - Curso de Direito. Anápolis: Repositório UniEVANGÉLICA, 2018. p. 26.

190 MELO, Amanda Diamantaras Garcia. A adoção livre dos liames conjugais, devido as novas concepções
em torno do instituto da família: uma possibilidade de adoção por casais coparentais. Salvador: Repositório
UCSAL, 2021. p. 13.

https://www.opet.com.br/faculdade/revista-anima/pdf/anima10/Anima10-texto-integral.pdf#page=46
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idoneidade moral do candidato e a sua capacitação para assumir os encargos
decorrentes de uma paternidade (ou maternidade) adotiva.193

Considerando o exposto a adoção por casais homoafetivos deve ser pela análise do

texto da lei nº 8.069/90, se atendidos os requisitos do artigo 43 do ECA, que defende a

concessão da adoção quando esta for fundada em motivos legítimos e tragam real

concretização de vantagens ao adotado, bem como atendimento ao artigo 6º da referida lei,

garantindo o melhor interesse da criança e do adolescente, em observação aos seus fins

sociais e bem comum.194

4.2.3 CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO ADOTADO POR CASAIS HOMOAFETIVOS

Em se tratando da adoção homoafetiva surge o questionamento acerca da Certidão de

Nascimento ou do Registro Civil do menor, quanto à condição de sobrenomes, além de

constar dupla paternidade ou maternidade e como o ordenamento jurídico se posiciona a

respeito. É sabido que um Registro Civil no qual conste o nome de dois pais ou duas mães é

algo que foge de costumes e tradicionalismos sociais, contudo, não é algo contrário às

previsões legais, como se verá adiante. As certidões de nascimento não servem apenas para

registros de filiações biológicas, mas também para marcar as famílias que se formam a partir

da afetividade e do amor, gerando segurança jurídica para os menores adotados; desse modo,

quanto às adoções realizadas por casais homoafetivos, as certidões devem contemplar os

nomes dos pais ou mães que praticam esse ato grandioso que é a adoção.195

Não se encontra impedimento de registro de uma dupla maternidade ou paternidade na

Lei nº 6.015/73 ou "Lei dos Registro Públicos", apenas trâmites formais a serem seguidos de

caráter geral, que não geram impedimentos plausíveis a tal Registro, estando previsto em seu

artigo 95:

Serão registradas no registro de nascimentos as sentenças de legitimação adotiva,
consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos e os dos

195 DEUS, Enézio de. A certidão de Nascimento na adoção por casal homossexual. Instituto Brasileiro de
Direito de Família. Disponível em:
<https://ibdfam.org.br/artigos/577/A+certidão++de+nascimento+na+adoção+por+casal+homossexual+>.
Publicado em: 21/01/2010. Acesso em: 29 ago. 2021.

194 BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 30 set. 2021.

193 VECCHIATTI, Paulo Roberto Lotti. Manual da Homoafetividade: da possibilidade jurídica do
casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. . Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.
1.266.

https://ibdfam.org.br/artigos/577/A+certid%C3%A3o++de+nascimento+na+ado%C3%A7%C3%A3o+por+casal+homossexual+
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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ascendentes dos mesmos se já falecidos, ou sendo vivos, se houverem, em qualquer
tempo, manifestada por escrito sua adesão ao ato.196

Portanto, de acordo com o referido artigo, toda sentença que legitime a adoção deve

ensejar direito dos pais adotivos de registrarem a criança ou adolescente, bem como fazer

constar o nome de seus ascendentes, de modo que não há especificação se tal adoção é

realizada por casais heteroafetivos ou homoafetivos.

Também o Estatuto da Criança e do Adolescente não põe nenhum empecilho expresso

ao Registro Civil dos adotados quanto a uma adoção de dupla paternidade ou maternidade,

dispondo em seu artigo 47 que "vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será

inscrita no registro civil, mediante mandado do qual não se fornecerá certidão" e completa seu

parágrafo primeiro que dispõe "a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem

como o nome dos seus ascendentes". Ou seja, no registro civil deve conter o nome dos

adotantes, independente da dupla maternidade ou paternidade.197

Através do Decreto nº 6.828, de 27 de Abril de 2009, um modelo padrão de cetidões

de nascimento passa a vigorar em território nacional, no qual, apesar se seu embasamento ser

fruto de uma análise familiar heterossexual, não há novamente nenhum empecilho a

formalização do registro civil de nascimento por adoções homoafetivas. O referido modelo de

certidões de nascimentos traz em seu texto um campo específico denominado "filiação", que

deve ser o local onde serão inseridos o nome do pai, da mãe ou dos pais/mães de maneira

conjunta. Tal mudança foi significativa quanto à temática, de modo que trouxe uma

uniformização do registro civil do território brasileiro, possibilitando um livre preenchimento

daqueles que irão exercer os laços paternos e/ou maternos em detrimento do esquema de

outrora, que especificava um campo para filiação materna e materna, sem levar em

consideração as novas famílias. 198

Ainda quanto ao Registro Civil nas adoções homoafetivas, pode-se fazer relação com

o provimento nº 63 do Conselho Nacional de Justiça, de 14 de Novembro de 2017, que traz:

Considerando a possibilidade de o parentesco resultar de outra origem que não a
consanguinidade e o reconhecimento dos mesmos direitos e qualificações aos filhos,

198 Ibidem.

197 BRUM, Amanda Netto. A família homoparental e o registro Civil de Nascimento. Âmbito Jurídico. 2011.
Disponível
em:<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-91/a-familia-homoparental-e-o-registro-civil-de-nascimento/>
. Acesso em: 29 ago. 2021.

196 BRASIL. LEI 6.015. Disponível em:
<http//www.planalto.gov.br/ccvil_03/LEIS/L6015.htm.> Acessado em 02/07/2011.

http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/LEIS/L6015.htm
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havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, proibida toda designação
discriminatória relativa à filiação (arts. 1.539 e 1.596 do Código Civil). 199

A certidão de nascimento com filiação em nome dos adotantes representa, portanto,

muito mais do que apenas um ato de afeto entre o menor e seus pais/mães adotivos, tal

documento é meio de trazer segurança jurídica a tais relações, possibilitando a criança ou ao

adolescente proteção contra qualquer meio de tentar suprimir sua ligação jurídica com aqueles

que a adotaram, tal como ocorre quando da filiação biológica. Desse modo, faz-se mister que

nas adoções realizadas por casais homoafetivos na certidão de nascimento do menor conste o

nome dos adotantes.

4.2.4 A ADOÇÃO NOS CASOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL POR CASAIS

HOMOAFETIVOS

As adoções unilaterais se dão em situações nas quais um dos cônjuges ou a pessoa que

mantém relação estável com outrem adota o filho biológico de seu parceiro, passando ambos a

exercer relação de parentalidade e por sua vez, tem ambos os nomes cravados no Registro

Civil do menor no espaço da "Filiação". Tal forma de adoção está prevista no art. 41,

parágrafo primeiro do Estatuto da Criança e do Adolescente: "Se um dos cônjuges ou

concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o

cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes."200

Com a evolução da ciência e desenvolvimento das técnicas de reprodução assistidas,

surge a possibilidade de inseminação artificial, que vem possibilitando que muitos casais

homoafetivos tenham filhos através de uma barriga solidária. Surge aí a dúvida de como o

ordenamento jurídico regula tal situação, partindo do pressuposto de que apenas um indivíduo

doaria o seu material genético para fecundar o óvulo ou quando um indivíduo doa seu

material genético para uma gestante que está em relação homoafetiva, sendo assim, apenas

um indivíduo da relação seria o pai/mãe biológico do menor, que viria a nascer desse

procedimento médico assistido.201

201 CASSETTARI, Christiano. Concessão de adoção unilateral de menor fruto de inseminação artificial
heteróloga à companheira da mãe biológica da adotanda. Jus Brasil. 2013. Disponível
em:<https://christianocassettari.jusbrasil.com.br/artigos/121942873/direito-civil-adocao-concessao-de-adocao-un
ilateral-de-menor-fruto-de-inseminacao-artificial-heterologa-a-companheira-da-mae-biologica-da-adotanda>.
Acesso em: 01 set. 2021.

200 BRASIL. LEI 6.015. Disponível em:
<http//www.planalto.gov.br/ccvil_03/LEIS/L6015.htm.> Acessado em 02/07/2011.

199 BRASIL. Provimento nº 63, 14 de Novembro de 2017. Conselho Nacional de Justiça. 2017. Disponível
em:<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2525>. Acesso em: 29 ago. 2021.

https://christianocassettari.jusbrasil.com.br/artigos/121942873/direito-civil-adocao-concessao-de-adocao-unilateral-de-menor-fruto-de-inseminacao-artificial-heterologa-a-companheira-da-mae-biologica-da-adotanda
https://christianocassettari.jusbrasil.com.br/artigos/121942873/direito-civil-adocao-concessao-de-adocao-unilateral-de-menor-fruto-de-inseminacao-artificial-heterologa-a-companheira-da-mae-biologica-da-adotanda
http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/LEIS/L6015.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2525
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É de se considerar que o aclamado entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal

Federal em 2011, no julgamento da ADI 4277 e ADPF 132, ao trazer equiparação de direitos

entre casais heteroafetivos e casais homoafetivos, reconhecendo a família homoafetiva e a

união estável decorrente, também possibilitou que a adoção unilateral ocorra nos casos de

inseminação artificial em que figurar o respectivo casal homoafetivo. Assim como ocorre na

adoção comumente realizada por tais casais, deve ser seguida a gama de requisitos existentes

para que seja deferida a adoção convencional, principalmente quanto à primazia do melhor

interesse da criança e do adolescente. 202 Assim é o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça, no julgamento do REsp 1281093 / SP pela Terceira Turma:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO HOMOAFETIVA.
PEDIDO DE ADOÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE SOBRE A
EXISTÊNCIA DE VANTAGENS PARA A ADOTANDA.
I. Recurso especial calcado em pedido de adoção unilateral de menor, deduzido pela
companheira da mãe biológica da adotanda, no qual se afirma que a criança é fruto
de planejamento do casal, que já vivia em união estável, e acordaram na
inseminação artificial heteróloga, por doador desconhecido, em C.C.V. II. Debate
que tem raiz em pedido de adoção unilateral - que ocorre dentro de uma relação
familiar qualquer, onde preexista um vínculo biológico, e o adotante queira se somar
ao ascendente biológico nos cuidados com a criança -, mas que se aplica também à
adoção conjunta - onde não existe nenhum vínculo biológico entre os adotantes e o
adotado. III.A plena equiparação das uniões estáveis homoafetivas, às uniões
estáveis heteroafetivas, afirmada pelo STF (ADI 4277/DF, Rel. Min. Ayres Britto),
trouxe como corolário, a extensão automática àquelas, das prerrogativas já
outorgadas aos companheiros dentro de uma união estável tradicional, o que torna o
pedido de adoção por casal homoafetivo, legalmente viável. IV. Se determinada
situação é possível ao extrato heterossexual da população brasileira, também o é à
fração homossexual, assexual ou transexual, e todos os demais grupos
representativos de minorias de qualquer natureza que são abraçados, em igualdade
de condições, pelos mesmos direitos e se submetem, de igual forma, às restrições ou
exigências da mesma lei, que deve, em homenagem ao princípio da igualdade,
resguardar-se de quaisquer conteúdos discriminatórios. V. Apesar de evidente a
possibilidade jurídica do pedido, o pedido de adoção ainda se submete à
norma-princípio fixada no art. 43 do ECA, segundo a qual "a adoção será deferida
quando apresentar reais vantagens para o adotando". VI. Estudos feitos no âmbito da
Psicologia afirmam que pesquisas "(...)têm demonstrado que os filhos de pais ou
mães homossexuais não apresentam comprometimento e problemas em seu
desenvolvimento psicossocial quando comparados com filhos de pais e mães
heterossexuais. O ambiente familiar sustentado pelas famílias homo e heterossexuais
para o bom desenvolvimento psicossocial das crianças parece ser o mesmo".
(FARIAS, Mariana de Oliveira e MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi in: Adoção por
homossexuais: a família homoparental sob o olhar da Psicologia jurídica. Curitiba:
Juruá, 2009, pp.75/76). VII. O avanço na percepção e alcance dos direitos da
personalidade, em linha inclusiva, que equipara, em status jurídico, grupos
minoritários como os de orientação homoafetiva - ou aqueles que têm disforia de
gênero - aos heterossexuais, traz como corolário necessário a adequação de todo o
ordenamento infraconstitucional para possibilitar, de um lado, o mais amplo sistema
de proteção ao menor - aqui traduzido pela ampliação do leque de possibilidades à
adoção - e, de outro, a extirpação dos últimos resquícios de preconceito jurídico -

202 RINALDI, Alessandra de Andrade. Adoção Unilateral e a Homossexualidade em questão. Seropédica:
Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 - UFRRJ, 2013. p. 1-2.
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tirado da conclusão de que casais homoafetivos gozam dos mesmos direitos e
deveres daqueles heteroafetivos. VII. A confluência de elementos tecnicos e fáticos,
tirados da i) óbvia cidadania integral dos adotantes; ii) da ausência de prejuízo
comprovado para os adotados e; iii) da evidente necessidade de se aumentar, e não
restringir, a base daqueles que desejam adotar, em virtude da existência de milhares
de crianças que longe de quererem discutir a orientação sexual de seus pais, anseiam
apenas por um lar, reafirmam o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem,
quanto à possibilidade jurídica e conveniência do deferimento do pleito de adoção
unilateral. Recurso especial NÃO PROVIDO.203

No julgamento do REsp 1281093 / SP pelo Superior Tribunal de Justiça, entende-se

que a adoção unilateral pleiteada por uma das nubentes estava de pleno acordo com os

requisitos estipulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que a adoção

unilateral realizada pela requerente era a melhor opção para o menor. Este que nasceu a partir

do procedimento de inseminação artificial, na qual a gestante, mãe biológica, recebeu o

material genético de um Banco, que possibilitou a fertilização de seu óvulo e

desenvolvimento da criança.204

No caso do referido Julgado, desde o princípio ambas tinham a intenção de exercer a

maternidade, porém obviamente apenas uma foi a responsável por gestar o menor, gerando

posteriormente o desejo da mãe não biológica de ver seu nome no registro civil da criança,

motivo pelo qual pleiteou pela adoção unilateral. O STJ entende que nesses casos, a adoção

unilateral é possível porque há um planejamento do casal homoafetivo de quem vai realizar a

inseminação artificial heteróloga e além disso, tal é modo de garantir a segurança jurídica do

menor nos casos de falecimento ou enfermidade grave de seu ascendente biológico, contando

então com aquele que exerce a parentalidade afetiva por meio da Adoção. 205

Ainda, de acordo com o voto do Ministro Sidnei Beneti:

É possível a adoção unilateral de criança pela companheira da mãe biológica na
hipótese de união estável homoafetiva em que a adotanda é fruto de
planejamento do casal, que acordou na inseminação artificial heteróloga, tendo
em vista que a Lei 8.069 de 1990 admite, de modo expresso, a adoção conjunta no
caso em que os adotantes mantenham união estável, comprovada a estabilidade
da família, e a possibilidade de um dos cônjuges ou concubinos adotar o filho do
outro, ressaltando-se que a união homoafetiva já foi reconhecida como união
estável e qualificada juridicamente como família, restando superado o requisito
da diversidade de sexos, conforme decidido pelo STF.

205 Ibidem.

204 STJ. REsp 1281093 - SP. Superior Tribunal de Justiça. Ministro Relator: Nancy Andrighi. Julgado em:
18/12/2012. Disponível
em:<https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ADOCAO+HOMOAFETIVA&b=ACOR&p=fals
e&l=10&i=4&operador=e&tipo_visualizacao=RESUMO>. Acesso em: 01 set. 2021.

203 BRASIL. REsp 1281093/SP. STJ. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 04/02/2013. VOTO-VISTA. Disponível
em:<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=26344197&nu
m_registro=201102016852&data=20130204&tipo=3&formato=PDF.> Acesso em: 29 ago. 2021.

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ADOCAO+HOMOAFETIVA&b=ACOR&p=false&l=10&i=4&operador=e&tipo_visualizacao=RESUMO
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=ADOCAO+HOMOAFETIVA&b=ACOR&p=false&l=10&i=4&operador=e&tipo_visualizacao=RESUMO
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Portanto, que no âmbito das adoções realizadas por casais homoafetivos, há de se

tratar das adoções unilaterais realizadas quando aqueles têm a intenção de exercer a

paternidade/maternidade conjuntamente, mas apenas um deles tem a participação biológica,

caso das formas de reprodução assistidas, como a inseminação artificial. Nessas situações,

como visto anteriormente há de se prezar pelos requisitos normais de uma adoção, previstos

no Estatuto da Criança e do Adolescente, priorizando sempre os princípios que esta envolve,

principalmente o melhor interesse da criança e do adolescente, bem como reais vantagens ao

adotando.

4.3 ADOÇÃO HOMOAFETIVA: DESAFIOS

Como observado ao longo do exposição da presente monografia, no Brasil alguns

tribunais concederam a adoção homoafetiva, mesmo antes do julgamento da Ação de

Descumprimento de Preceito Fundamental 132 ou da Ação Direta de Inconstitucionalidade

4.277, que juntas reconheceram a família homoafetiva em marco histórico. Tal

reconhecimento é de grande impacto na adoção quando realizada por casais homoafetivos em

cenário nacional; isto porque quando o casal homoafetivo foi reconhecido como entidade

familiar, estes passaram a gozar de direitos e deveres comuns aqueles que se encontravam em

união estável ou casados civilmente em relações heteroafetivas, assim, os casais

homoafetivos, com maior segurança jurídica, podem realizar o processo de adoção bilateral,

ou seja, de forma conjunta.206

Todavia, a possibilidade de adoção por essa família homoafetiva ainda carece em

cenário nacional de respaldo legal que seja específico para a temática, o que se tem são

interpretações dos magistrados através de decisões dos Tribunais Superiores, que se pautaram

em previsões constitucionais e ponderação dos princípios constitucionais que guiam o

ordenamento jurídico, dando aos magistrados o entendimento por decidir conceder a adoção

nos casos em que forem devidamente respeitados os princípios do melhor interesse do menor

e sua primazia, previstos em lei. De ser considerado que mesmo com as interpretações

inovadoras dos Tribunais, ainda há decisões conflitantes a respeito da adoção homoafetiva por

206 GALDINO, Valéria Silva; CAZELATTO, Caio Eduardo Costa; RUFFO, Luiz Augusto. Da legitimidade do
ativismo judicial na família homoafetiva a partir da ação direta de inconstitucionalidade 4.277/2011.
Curitiba: Revista Jurídica - UniCuritiba, v. 2, n. 55, 2019. p. 420.
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casais que se dão por preconceito dos próprios magistrados ou de membros do Ministério

Público, contra o deferimento da adoção pelos casais homoafetivos.207

Há desafios a serem superados quando se trata de adoções homoafetivas no cenário

nacional, considerando que não há legislação que assegure positivamente o direito de famílias

homoafetivas de adotarem, sendo o processo ainda realizado por interpretações de princípios e

legislação pertinentes; bem como falta de legislação que trate expressamente sobre o próprio

reconhecimento da família homoafetiva, dependendo esta última do resultado do julgamento

conjunto da ADI 4.277 e ADPF 132. O legislador brasileiro deve se atentar à temática, sendo

que como abordado anteriormente, o conceito de família não pode ficar engessado, devendo a

lei acompanhar as mudanças sociais. Faz-se necessária a criação de legislação específica

sobre o reconhecimento da família homoafetiva e a possibilidade de adoção por parte dessas

famílias, de modo que a elas seja concedida a segurança jurídica que gere em totalidade

uniformes em cenário nacional, descaracterizadas de preconceitos.  Nesse sentido:

O repúdio social a segmentos marginalizados acaba intimidando o legislador, que
tem enorme resistência em chancelar lei que vise a proteger quem a sociedade
rejeita. Omitem-se na vã tentativa de excluir da tutela jurídica as minorias alvo da
discriminação. Nada mais do que uma perversa condenação à invisibilidade. Diante
da omissão legal, muitos juízes resistiam em emprestar- lhes juridicidade.
Interpretavam a falta de lei como correspondendo à vontade do Estado em não
querer lhes conceder direitos, quando a motivação é bem outra: o preconceito.208

Atualmente, há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional na forma de

microssistema, contando com princípios e direitos já reconhecidos na jurisprudência a

respeito do reconhecimento da família homoafetiva e direitos, como a adoção. O referido é o

projeto de lei nº 134/2018, chamado de "Estatuto da Diversidade Sexual", que encontra-se

desde 2018 em tramitação no Congresso Nacional, onde, por motivos de preconceitos e ideais

retrógrados, está em face da resistência de parte dos parlamentares. De acordo com

especialistas, o perfil conservador do Congresso é um grande obstáculo para a tramitação das

pautas que envolvem a temática.209 Em seu texto inicial, o art. 14, inciso V do referido

209 OLIVEIRA, Nelson. Estatuto da Diversidade Sexual introduz garantias no direito de família. Senado
Notícias. 29/05/2020. Disponível
em:<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/estatuto-da-diversidade-sexual-introduz-garantia
s-no-direito-de-familia>. Acesso em: 04 out. 2021.

208 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 463.

207 OLIVEIRA, Nelson. Estatuto da Diversidade Sexual introduz garantias no direito de família. Senado
Notícias. 29/05/2020. Disponível
em:<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/29/estatuto-da-diversidade-sexual-introduz-garantia
s-no-direito-de-familia>. Acesso em: 04 out. 2021.
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Estatuto defende que as famílias homoafetivas devem contar com todos os direitos

assegurados aos casais heterossexuais, incluindo a adoção:

Art. 14. As famílias homoafetivas fazem jus a todos os direitos assegurados no
âmbito do Direito das Famílias e das Sucessões, entre eles:
I – direito ao casamento;
II – direito à constituição de união estável e sua conversão em casamento;
[...]
V – direito à filiação, à adoção e ao uso das técnicas de reprodução assistida;210

É mister que se destaque a ausência de políticas públicas a respeito da temática, de

modo informativo sobre a possibilidade de realização dessa adoção homoafetiva por casais,

que tenha o intuito de desconstruir preconceitos enraizados nas várias esferas sociais. Por

vezes percebe-se um retrocesso na questão das políticas públicas que envolvam direitos da

comunidade LGBTI+, na ausência de fomentos estatais que visem exaltar a diversidade e

coibir preconceitos infundados. Não é raro ocorrer situações nas quais os próprios líderes do

Executivo proferem discursos de ódio contra essa comunidade já tão fragilizada, que

impactam diretamente em sua redução na representatividade política e enfraquecimento de

pautas tão importantes como o reconhecimento da adoção por casais homoafetivos.211 Nesse

sentido, as políticas públicas, quando implementadas corretamente possibilitam a inclusão

social daqueles marginalizados socialmente. Políticas públicas devem ser implementadas em

cenário nacional visando a regulamentação de Direitos reconhecidos até então pela

interpretação legal às minorias, como casais homoafetivos e seu direito à adoção. A ausência

dessa regulamentação legislativa corrobora para um estado de normalização de desigualdades

pautadas em orientação sexual e tal não deve prosperar. Ainda, sobre a necessidade primeira

de se pensar em políticas públicas a respeito da inclusão de minorias, deve ser considerado

que:

O estabelecimento de políticas públicas serve ao desiderato de proporcionar a
necessária inclusão social desse grupo minoritário ou vulnerável, através de
demandas redistributivas e, principalmente, de demandas por reconhecimento, as
quais se apoiam no ideário da igualdade de oportunidades.212

212 JUNIOR, Assis Moreira Silva. As minorias sexuais e as políticas públicas do governo federal: entre
avanços e retrocessos. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas - UNIFAFIBE. Bebedouro, SP, 2013.
Disponível em:
http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/11/pdf_7. Acesso em:
02 out. 2021. p. 51-52.

211 GOMES, Gabriela Giaqueto. Homoparentalidade nas Relações Homoafetivas: Adoção e Reprodução
Assistida. Tese (Mestrado em Direito). Franca: Repositório UNESP, 2020. p. 120.

210 BRASIL. Projeto de lei nº 134/2018. Institui o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. 2018. Senado
Federal. Disponível em:<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132701>. Acesso em 04
out. 2021.
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A positivação expressa do reconhecimento da família homoafetiva, bem como a

previsão legal da possibilidade da adoção são necessárias, considerando que a letra de lei deve

ser seguida pelas decisões judiciais no que concerne ao deferimento da adoção, assim uma

legislação específica sobre a temática possibilitaria uma maior uniformização de decisões com

base legal, não só pautadas em decisões jurisprudenciais e ponderações principiológicas.

Considera-se portanto que é através de uma educação que trate sobre a diversidade e sua

importância cumulada com políticas públicas e legislação específica sobre a temática, que

casais homoafetivos conseguirão conviver em Estado de igualdade, em uma sociedade que

respeite seus direitos.



81

5. CONCLUSÃO

A família é uma entidade que está em constante modificação, que acompanha as

transformações sociais no tempo espaço em que se analisa a formação familiar. Passando por

várias mutações ao longo dos séculos, sejam elas influenciadas por cunho religioso, cultural

ou moral, a família hoje faz rompimento com amarras retrógradas, devendo o legislador estar

atento para acompanhar tais modificações, de modo que o Direito não fique estagnado e possa

ser acessado, quanto à direitos e deveres, em igualdade por todos os indivíduos.

Há de se considerar que para a formação desta nova forma de família é imprescindível

a construção de laços afetivos estreitos com a finalidade de constituir um núcleo familiar; ou

seja, a afetividade é um dos maiores pilares da família hodierna. Nesse sentido, deve ser

considerada a família homoafetiva, que deve ser completamente reconhecida no âmbito

jurídico brasileiro, com direitos e deveres em igualdade legal expressa aos casais

heteroafetivos, não apenas pelas interpretações jurisprudenciais como ocorre atualmente,

sendo que a família homoafetiva é algo fático na realidade social atual.

O reconhecimento jurisprudencial das famílias formadas por casais homoafetivos, à

partir do julgamento histórico conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.277

e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132; possibilitou que casais

homoafetivos pudessem gozar de direitos e deveres antes à eles negados. Dentre esses

direitos, a possibilidade de adoção com o intuito de exercer a parentalidade é um dos desejos

mais latentes, considerando que a adoção é meio de se ampliar o núcleo familiar.

É mister que se entenda no que o reconhecimento das famílias homoafetivas impactou

na adoção quando realizada por tais casais; primeiro deve ser considerado que a adoção

conjunta ou bilateral, só pode ser concedida quando os adotantes são casados ou em

comprovada união estável. Dessa premissa, é fato que a partir do momento em que casais

homoafetivos podem afirmar sua família pelo casamento civil ou união estável, através do

julgamento favorável da ADI 4.277 e ADPF 132, há o entendimento análogo que por serem

agora reconhecidos tais famílias, as mesmos se alinham a afirmação inicial que determina que

a adoção bilateral realizar-se-á somente entre aqueles que se encontrem casados ou em união

estável.

No cenário de reconhecimento das famílias formadas por casais homoafetivos, tem-se

o questionamento sobre a concessão do direito à adoção de crianças e adolescentes por

referidos casais. A adoção, um dos institutos mais antigos que cercam a família
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hodiernamente é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em conjunto com a lei nº

12.010/2009 e lei nº Lei 13.509/2017; em referidos textos legais a adoção por casais

homoafetivos não conta com previsão expressa, sendo decidida nos Tribunais nacionais com

base em entendimentos jurisprudenciais de interpretações análogas da legislação e ponderação

principiológica.

A adoção pela família homoafetiva é, portanto, por vezes questionada em Tribunais

onde há a discussão se os interesses das crianças e adolescentes não seriam impactados

negativamente. Entretanto, deve-se considerar que a concessão à adoção por estas novas

formas de família são imprescindíveis para a sua consolidação familiar, sendo que o exercício

da parentalidade é direito de todos, não podendo o ordenamento jurídico brasileiro fazer

distinção pela orientação sexual dos adotantes.

Ainda, cumpre ressaltar que conceder a adoção aos casais homoafetivos quando

cumpridos os requisitos legais, dando vista ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é

forma também de garantir direitos do menor. Tal foi discutido ao longo do exposto,

considerando que a adoção garante que o menor cresça inserido em um ambiente familiar

estruturado, com condições materiais e psicológicas adequadas, que permitirão a transmissão

de valores e aprendizados que vão auxiliar o seu desenvolvimento social, sendo a adoção

portanto benéfica para a sociedade como um todo.

Dessa maneira, o objeto da presente pesquisa foi analisar a forma de como se dá

hodiernamente o instituto da adoção por parte de casais homoafetivos em face do

ordenamento jurídico brasileiro. Demonstrando através do tema como se desenrolam as

adoções no Brasil para casais homoafetivos, em analogia aos casais heteronormativos e com

uso de interpretações legais pertinentes, abordando marcos jurisprudenciais que reconheceram

a família homoafetiva e também aqueles que primeiro permitiram a realização da adoção por

esses casais, de modo bilateral. Foi aqui analisada a estruturação da adoção, bem como

princípios norteadores do instituto, para que fosse concretizado o entendimento que seguidos

os princípios que cercam a temática da adoção, não há óbice à sua realização por casais

homoafetivos.

Sendo os menores indivíduos em desenvolvimento e por isso vulneráveis, as crianças e

adolescentes contam com forte proteção estatal e principiológica, como a teoria da proteção

integral, visando a concretização do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Considerando tal afirmação, foi defendido ao longo do exposto que os magistrados devem

analisar se seguida a base principiológica da adoção, quanto à primazia do interesse da criança
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e do adolescente, igualdade, convivência familiar, afetividade e proteção integral; para ao

final deferir ou indeferir o processo de adoção. Não pode o magistrado pautar-se em valores

retrógrados em suas decisões a respeito da temática, considerando que há estudos relevantes

que permitem constatar que a adoção realizada por casais homoafetivos não prejudica os

interesses dos menores, psicologicamente e juridicamente.

Portanto, no processo de adoção não deve ser levado em consideração a orientação

sexual do casal adotante, tal não é cabível no momento no qual a sociedade está inserida, no

qual casais heteroafetivos e homoafetivos têm igualdade jurídica pela jurisprudência. Além

disso, a própria Constituição Federal aborda que todos são iguais no exercício de direitos e

deveres, não podendo haver distinções no exercício de tais prerrogativas constitucionais.

No processo de concessão da adoção pelos casais homoafetivos, também deve ser

observado que tais contam com o seu direito de exercício da parentalidade, sendo esta meio

de se efetivar para muitos os laços/vínculos familiares. A adoção é considerada, então, como

meio capaz de possibilitar ao ser humano atingir sua potencialidade, realizando o desejo

intrínseco de algumas pessoas de exercerem a parentalidade. Não pode o ordenamento

jurídico brasileiro, que está inserido num Estado Demorcrático de Direito, fazer barreira

preconceituosa a um casal de realizar a adoção pelo fato de serem de uma orientação sexual

distinta do tradicionalmente aceito, de modo que tal configura lesão ao princípio da dignidade

da pessoa humana. A parentalidade, ou seja, exercício da maternidade e paternidade deve ser

assegurada pelo Estado, de modo que a família, ente constitucionalmente protegido em sede

do art. 226, é também formada por aqueles que são adotados, não havendo distinção com a

filiação biológica.

Se constata que mesmo com decisões judiciais que possibilitem a realização da adoção

por casais homoafetivos, a ausência de legislação específica se coloca como uma

problemática pertinente à temática. Tal se dá ao analisar que a falta de lei que expressamente

assegure ao casal homoafetivo o direito à adoção, permite decisões não uniformizadas nos

Tribunais nacionais, de modo que pode gerar insegurança jurídica, considerando que os

magistrados ainda podem divergir quanto ao deferimento da adoção por pares homoafetivos.

A positivação expressa do reconhecimento da família homoafetiva, bem como a

previsão legal da possibilidade da adoção são extremamente necessárias como vias de reduzir

preconceitos enraizados na sociedade e por vezes presentes em decisões de indeferimento da

adoção, que deveriam ser imparciais em teoria, sendo considerados os requisitos objetivos

trazidos pelo ECA. Políticas públicas devem ser implementadas em cenário nacional visando
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a regulamentação de Direitos reconhecidos até então pela interpretação legal às minorias,

como casais homoafetivos e seu direito à adoção. A ausência dessa regulamentação legislativa

corrobora para um estado de normalização de desigualdades pautadas em orientação sexual e

tal não deve prosperar num Estado que preza pela igualdade prevista constitucionalmente.

Por fim, resta claro que a adoção por casais homoafetivos frente ao ordenamento

jurídico brasileiro, deve ser algo que vá além de interpretações jurisprudenciais; deve-se

pensar em sua positivação, levando em consideração que a realização desta beneficia

comprovadamente o menor, com todos os seus interesses e necessidades asseguradas; àqueles

que adotam, sendo que podem exercer a parentalidade e também há um benefício à sociedade

como um todo, tendo em conta que a família é base fundamental do desenvolvimento da

sociedade; por isso cabe pressa ao legislador pela positivação, ou seja, expressa determinação

legal sobre a temática. Constata-se, portanto, que é através de uma educação que trata sobre a

diversidade e sua importância, cumulada com políticas públicas e legislação específica sobre a

temática, que casais homoafetivos conseguirão conviver em estado de igualdade, em uma

sociedade que respeite seus direitos.
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