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RESUMO 
Diante da mutabilidade social ao longo da história humana o Direito tem por obrigação acompanhar as transformações 
sociais, criando, ampliando e transformando normas que resguardem o interesse de todos, o que infelizmente não 
acontece com rapidez e a devida efetividade. As pessoas homossexuais sempre ficaram á margem da sociedade e do 
ordenamento jurídico, esse fato é possível de constatar ao trazer à tona as atrocidades e preconceitos cometidos por 
quem era/é detentor do poder, tendo como protagonistas a Igreja e o Estado. No âmbito da homossexualidade há 
poucas leis existentes que protejam essas pessoas, em se tratando de adoção a situação fica ainda mais crítica, não se 
tem nenhuma lei que permita a adoção por casais homoafetivos, restringindo assim o direito de criar uma família. A 
Constituição em seu preceito garante a igualdade para todos, independentemente de cor, raça e sexo, contudo o sistema
legislativo encontra-se inerte por preconceito e conservadorismo, impedindo não só que casais realizem seus desejos de
constituir uma família, como também tira a oportunidade da criança de encontrar um lar que a receba com todo carinho, 
afeto e atenção personalizada. No presente trabalho utilizou-se a metodologia de pesquisas bibliográficas e normativas, 
trazendo opiniões de pesquisadores e doutrinadores que dominam tal ramo. Mostrando assim a importância de um 
Legislativo mais proativo e emancipado que regulamente o Direito a todos de ser feliz, sem distinções, independente da 
orientação sexual. Empregou-se o método teórico bibliográfico.

PALAVRAS-CHAVE: Adoção; Casal Homoafetivo; Direito de Família.  

1 INTRODUÇÃO

É intrínseco ao ser humano a opção sexual. A escolha do parceiro (a) de relacionamento é
de única e exclusiva escolha do indivíduo, vai além de um mero direito. A liberdade de expressão
e a igualdade estão expressamente presentes na Carta Magna brasileira. Destarte, por que 
fazer-se-á necessárias normas que permitam a sua inclusão no direito de brasileiro?

A homossexualidade ao longo do tempo foi vista de diversas formas. Nos primórdios 
considerava-se normal a relação de homens com homens, e, até mesmo, era incentivada, pois 
acreditava-se que somente dois homens poderiam vivenciar o verdadeiro amor, sendo que a 
relação entre sexo opostos serviria apenas para reprodução.

Com o passar dos anos e a ascensão da igreja católica, a homossexualidade passou a ser
vista com maus olhos, tornando-a veementemente vítimas de preconceitos e chacotas que ferem
a dignidade da pessoa humana. 

Atualmente com os novos estigmas pregados pela sociedade, o preconceito vem pouco a 
pouco se dizimando. Não obstante, ainda há entraves que não permitem que os mesmos tenham
direitos equivalentes a qualquer outra pessoa considerada pela sociedade “normal”. 
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Seguindo pelo viés da igualdade, os homossexuais frequentemente deparam-se com 
injustiças cometidas pela sociedade assim como no âmbito jurídico, esfera essa que é tida como 
uma seguridade da população, portanto, é a cardinal que não deveria fazer distinções entre 
indivíduos.

É neste entorno que se encontra a escabrosidade. O direito existe para a proteção do ser 
humano. Contudo o direito Brasileiro se encontra atrasado quando o objeto é acerca da liberdade
de opção sexual. 

Em inúmeros casos de preconceitos e agressões, não só físicas, mas também psíquicas, 
contra homossexuais, os agressores saem impunes, pois para o judiciário parece não haver 
dignidade àqueles que se relacionam com pessoas do mesmo sexo.

E neste ponto surgem duas principais indagações: até onde a justiça é de fato para todos?
Como evitar o preconceito se nem mesmo a justiça, que deveria ser cega, diferencia os que a 
buscam? No presente trabalho aborda-se uma das inúmeras dificuldades encontradas pelos 
homossexuais:  o direito à adoção. 

O legislador se mantém inerte nesse ramo e isso precisa ser mudado. Uniões 
homoafetivas tem o direito, assim como qualquer outra união de ser resguardada pelo direito de 
família. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

No presente trabalho empregou-se o método teórico bibliográfico, consistente na pesquisa de 
obras e artigos que versam sobre o tema, cujo objetivo é delinear as possibilidades de adoção por 
famílias homoparentais baseando-se em interpretações de normas constitucionais e 
infraconstitucionais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS DA HOMOSSEXUALIDADE

A homossexualidade existe desde os primórdios, por muitos anos foi visto como algo normal e
por certo período foi incentivado na idade antiga. O preconceito é algo mais recente, visto que foi 
construído e imposto por meio da religião. As relações com pessoas do mesmo sexo já eram 
existentes desde a Grécia e Roma, utilizada para incentivo à guerra e educação de rapazes que 
deviam ter relações com homens de mais idade para adquirirem masculinidade, visto normalmente e
com muito prestígio entre a sociedade da época (VECCHIATTI, 2008, p. 56.). Este tipo de relação 
era aceito apenas entre homens e muitas vezes estavam relacionadas ao poder. (LASSO, 2002, 
p.32.) 

A relação homoafetiva não era existente apenas do outro lado do Atlântico, no Brasil a relação
entre pessoas do mesmo sexo já ocorria entre os povos indígenas, o que deixou os espanhóis 
horrorizados com a naturalidade do relacionamento homossexual em todas as partes do mundo. 
Diversas eram as tribos onde havia a existência de casais homossexuais – tupinambás, tupinaés, 
guaicurus, guaicurus-caduveos, botocudos, bororos, coerunas, ianomâmis, tapirapés, kadiwéus e 
kraôs. (TREVISAN, João Silvério, 2004, p. 65-67 e 220-226). 

Além da institucionalizada pederastia, situação em que o menino era aluno, e o mestre um 
homem de mais idade passavam a ter um relacionamento objetivado o afloramento e 
desenvolvimento da masculinidade (SPENCER, 1999, p 28), acontecia também o relacionamento 
entre índios já adultos, aceito com naturalidade pelos demais (VECCHIATTI, 2008, p. 59). 
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Os Tupinambás eram chamados de tibira e çacoaimbeguira, o primeiro nome utilizava-se para
alcunhar os índios homens com preferências sexuais por outros índios e o segundo para alcunhar as
índias que tinham preferência sexual por outras mulheres. (MOTT, 2011). 

Com o tempo a homossexualidade passou a ser vista com repúdio, tal fato pode ser 
relacionado com o surgimento do Cristianismo. Fazem parte dos ensinamentos da igreja que a 
relação com pessoa do mesmo sexo é algo antinatural. Nos séculos passados, a discriminação por 
parte do clero era tão grande que havia punições contra os pecaminosos como a fogueira e a 
castração (BANA; OTERO, 2015, p.166). Nas palavras de Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, "as Igrejas 
em geral passaram a defender a tese de que a homossexualidade seria um pecado, um 
comportamento desviante" isto porque as relações sexuais tinham única e exclusivamente objetivo 
de procriação (VECCHIATTI, 2008, p. 65).

Posteriormente, as relações homoafetivas passaram a ser consideradas como patologia 
relacionada à depressão. Adiante a homossexualidade foi retirada da lista de doenças do 
Classificador Internacional de Doenças (CID), pelo conselho Federal de medicina no ano de 1985. 
(FIGUEIRÊDO, p.84). 

As principais organizações mundiais de saúde não mais consideram a homossexualidade uma 
doença, distúrbio ou perversão. No início dos anos 70, a homossexualidade deixou de ser 
classificada como doença pela Associação Americana de Psiquiatria e, na mesma época, foi 
retirada da Classificação Internacional de Doenças (sigla CID). Em 1975 a Associação 
Americana de Psicologia adotou o mesmo procedimento, deixando de considerar a 
homossexualidade como doença.
No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixa de considerar a homossexualidade
como um desvio sexual e, em 1999, estabelece regras para a atuação dos psicólogos em 
relação a questões de orientação sexual. Em maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. (OLIVEIRA, 2013, p. 82 e 
83).

Desde então, com a evolução da sociedade, as novas correntes ideológicas e os novos 
dispositivos jurídicos, diminuiu a rejeição ao indivíduo pela sua opção sexual (BANNA, OTERO, 
2015, 168).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 trouxe dispositivos que procuraram 
erradicar qualquer forma de discriminação, em seu artigo 2, inciso 1 prevê que todos têm 
"capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção 
de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo (...) ou qualquer outra condição”. Continuando com 
esse preceito em seu artigo 3 assegura o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal (SILVA 
JÚNIOR, 2007, p.68) "A Constituição Cidadã de 1988 consagra em art. 5, caput e no art.1, incisos II 
e III, o princípio da igualdade, ao estabelecer que todos são iguais perante a lei e que não deve 
existir distinção de qualquer natureza, sendo a cidadania e a dignidade da pessoa humana um dos 
fundamentos da República Federativa Brasileira (FREITAS; GUIMARÃES, 2016, p.9). Dessa forma, 
é proibido qualquer tipo de discriminação, incluindo decorrente da opção sexual. Havendo severas 
punições ao discriminador. (FIGUEIRÊDO, p.84). 

No entanto, antes dessa revolução sociopolítica brasileira houve um período vergonhoso para
a história do país, o período militar foi o momento em que incumbia à sociedade “viver” conforme o 
modo dos militares e os que não seguissem os padrões impostos deveriam ser varridos da 
sociedade, para isso iniciou-se um processo de limpeza social que consistia na caça aos 
homossexuais e travestis, visto como uma ação prioritária. (Vieira, Fernanda Dantas, 2015). 

A época o Jornal O Estado de São Paulo publicou a seguinte matéria:

Polícia já tem plano conjunto contra travestis”, no qual registra a proposta das polícias civil e 
militar de “tirar os travestis das ruas de bairros estritamente residenciais; reforçar a Delegacia 
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de Vadiagem do DEIC para aplicar o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais; destinar um 
prédio para recolher somente homossexuais; e abrir uma parte da cidade para fixá-los são 
alguns pontos do plano elaborado para combater de imediato os travestis, em São Paulo. 
(Relatório CNV, pg. 297)

Não obstante não era somente contra os homossexuais que havia a subtração de liberdade 
de ser, pensar e expressar, se é que existia isso na época, mas também ocorria a censura dos 
meios de comunicação e informação que transmitisse voz a essas pessoas tidas como “desviadas”. 
(VIEIRA, Fernanda Dantas, 2015). 

As modernas correntes de pensamento e os movimentos libertários e revolucionários no final 
do século XX passaram a repudiar qualquer tipo de preconceito relacionado com a homoafetividade 
com isso as pessoas com essa orientação sexual passaram a ter voz e vez, e a serem vistas! Além 
disso, a valorização da família traçou novos trajetos para proteção jurídica das variadas entidades 
familiar. (CONDE, Michele Cunha Franco, 2004, p. 37)

3.2 RECONHECIMENTO DA NOVA FAMÍLIA: UNIÃO HOMOAFETIVA

Num primeiro momento no Código Civil de 1916, a proteção jurídica só se estendia ao grupo 
formado pelo casamento, que era estruturado pelo modelo agrário, com figura paterna superior a 
figura materna, os filhos não tinham direitos, suas 'regalias' deveriam vir de seus próprios 
casamentos (SILVA; SIQUEROLO, 2014, p.18). Luiz Edson Fachin recopila aquele momento 
histórico: 

Não sendo fruto do acaso, aquela realidade jurídica emergiu assentada no sentido clássico da 
família monolítica e autoritária, hierarquizada e transpessoal, na qual a norma jurídica nos resta
servindo de instrumento para dedicar capítulos inferiores a sujeitos naturais que não passam 
ao estatuto de efetivos sujeitos de direito. Esse regime de exclusão se funda num assento 
tripartite que une sexo, sangue, e família, e propicia que as formulações jurídicas privadas 
modelem as relações de direitos sob um padrão social de interesses dominantes (FACHIN, 
2003, p. 52).

Em consequência a queda do patriarcalismo, novos arranjos familiares passaram a ser 
reconhecidos como a possibilidade de união estável, paridade dos cônjuges e família monoparental. 
Com essas mudanças o afeto passou ser figura central na construção de uma família. A Constituição
de 1988 trouxe mudanças significativas no que tange o direito de família, em sua redação ampliou o 
seu reconhecimento adotando novos tipos de arranjos familiares, mudando a concepção que 
unidade familiar se forma apenas com o homem pai e a mulher mãe (BANA; OTERO, 2015, p.171).

José Afonso da Silva sintetiza essa mudança (SILVA, 2007, p.852).

(...) a entidade familiar fundada no casamento não é mais a única consagrada pelo direito 
constitucional e, por consequência, pela ordem jurídica em geral, porque é da Constituição que 
irradiam os valores normativos que imantam todo o ordenamento jurídico. Ex facto oriur ius - 
diz o velho brocardo latino. A realidade é a causadora de representações jurídicas que, até 
certo momento, permanecem à margem do ordenamento jurídico formal; mas a pressão dos 
fatos acaba por gerar certo reconhecimento da sociedade, que vai aceitando situações antes 
repudiadas, até o momento em que o legislador as disciplinas, exatamente para contê-las no 
campo social (...).

Com a evolução da sociedade o Direito se obriga a atualizar as normas acompanhando os 
novos dogmas e preceitos sociais, ainda que no âmbito jurídico familiar não se tenha resposta 
concreta para tal tema, é possível se basear em normas Constitucionais e infraconstitucionais para 
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salvaguardar os direitos de adoção pelos casais homoafetivos. Como os princípios da dignidade, da 
pessoa humana e o princípio da isonomia. (SILVA, 2007, p.4)

Assim como a Carta Magna o Estatuto da Criança e do Adolescente também de posiciona 
nesse sentido onde identifica que a unidade familiar se estende para família formada por casal 
homoafetivo, com filhos de um deles, ou filhos adotados por eles. Dessa forma, o poder Judiciário 
deve se despir de preconceitos e encontrar a melhor solução para não deixar que casais 
homoafetivos não gozem do seu direito de adoção. Seguindo esse preceito a justiça brasileira julgou
a legalidade da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, 
garantindo assim os mesmos direitos e deveres da união estável heterossexual. Outro grande fato 
ocorreu em 2015 quando pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito de 
adoção por casal homossexual.1

3.3 FAMÍLIA & ADOÇÃO – UM CONCEITO MAIS QUE JURÍDICO

O que define uma Família não são seus integrantes, elementos predeterminados como pai 
homem, mãe mulher e filhos, muito menos uma ligação biológica existente, mas o que a define 
realmente é o afeto. É com isso que o Judiciário e o Estado estão se fundamentando para garantir 
direitos fundamentais como dignidade, igualdade, isonomia, além dos Direitos Sociais de 2ª Geração
que exigem do Estado uma aproximação e acompanhamento. (MATOS, A. C. H, 2013. p 285).

A primeira e mais importante instituição da vida de alguém é a Família, cabe a ela 
acompanhar a criança até sua fase adulta prestando todo o acompanhamento, acolhimento, 
atenção, alimentação, saúde, carinho, educação, ensinamento morais, noções de convivência, 
dentre outras assistências. É no seio familiar que a criança/adolescente se desenvolve para a vida 
adulta. No entanto, sabe-se que a realidade social nem sempre é esta, por variados motivos como a 
miséria, vulnerabilidade, carência, orfandade, fica impossível a criança ou adolescente ter este 
convívio familiar de forma sadia com sua família de origem, destarte o Estado deverá encontrar por 
meio da adoção uma família que forneça toda e essencial assistência afetiva ao menor (MATOS, A. 
C. H, 2013. p 285). A Constituição Federal em seu artigo 227, caput dada pela Emenda 
Constitucional nº 65/2010, emoldura muito bem a importância familiar: 

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

Para Caio Mário da Silva Pereira o instituto da adoção é “ato jurídico em que uma pessoa 
recebe outro como filho, independente de existir entre elas qualquer parentesco consanguíneo ou 
afim” (Pereira, C. M. da Silva, 2007), em suma a adoção é “uma manifestação de vontade baseada 
em uma relação afetiva entre o adotante e o adotado”. (FREITAS; GUIMARÃES, 2016, p.9)

A permissão da adoção, independente da orientação sexual do(s) adotantes, seja homo ou 
heteroafetiva, permite não somente o direito da criança em ter condições de desenvolvimento e 
convivência familiar, mas atende também o interesse e direito do casal homoafetivo em constituir 
família. (DIAS, 2004, p.1)

O conceito de adoção passou por algumas mudanças durante o decorrer do tempo, 
contemplava-se mais como um negócio jurídico do que propriamente visava atender o interesse da 

1 <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2015/03/pela-primeira-vez-stf-reconhece-direito-de-adocao-
por-casais-homossexuais-4722282.html>
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criança, na partilha de bens havia diferença entre filhos legítimos e adotados, procurava-se atender 
o interesse dos adotantes em face do(s) adotado(s). O cenário em questão passou por alterações 
importantíssimas, a essência da adoção é atender o melhor interesse à criança de forma 
personalizada2 e atenciosa, o que se torna impossível no abrigo, local em que a criança deve ficar 
provisoriamente, a permanência do menor nestes locais poderá acarretar deficiência em seu 
desenvolvimento psicossocial. Assim sendo vale reforçar que o interesse (bem-estar) da criança 
deve ser considerado o primeiro e mais importante parâmetro para adoção, conforme o ECA em Art. 
43. “A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 
motivos legítimos”, por conseguinte a escolha da família, desde que esta atenda a todos os 
requisitos normativos (capacidade, ambiente, economia, psicológico e social) exigidos não há 
porque negar um direito tão sublime ao casal (homoafetivo), pois este deve ter os mesmos direitos 
consagrados em textos constitucionais, infraconstitucionais e tratados internacionais, que o casal 
hetero. (MATOS, A. C. H, 2013. p 294-296)

Parafraseando Luciano Rosato, o requisito subjetivo é a vontade de adotar uma criança a fim 
de tê-la como filha (ROSATO, 2009, p.52), ter diferença mínima de 16 de anos de idade entre 
adotante e adotado, desde que último possua capacidade plena conforme o ECA em seu Art. 42, 
caput e § 3º “O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando”.

Em 3 de Agosto de 2009 foi sancionada Lei 12.010, conhecida como a Nova Lei da Adoção 
em que dispõe sobre novas normas que visa o aceleramento do processo de adoção para evitar o 
prolongamento de crianças na fila de espera. A lei também altera o Código Civil em seu Art. 1.622 
“Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo se forem marido ou mulher, ou se viverem em 
união estável”, e consequentemente também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(SANTOS, 2014, p. 14). Outro requisito importante é o cadastro no Judiciário na comarca ou foro 
regional do(s) interessado(s) em adotar, previsto no Art. 50 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para a efetivação de tal requisito, Luciano Rosato explica o objetivo da Resolução 
54/08 editada pelo Conselho Nacional de Justiça: 

A finalidade da Resolução 54/08 é colocar em pratica a implantação de um Banco de Dados 
único e nacional de informações sobre crianças e adolescentes a serem adotados e de 
pretendentes à adoção, visando à unificação dos dados cadastrais do adotando. Logo, o objetivo
principal do Banco de Dados é viabilizar os esgotamentos de buscas de habilitados residentes no
Brasil, antes de se deferir a adoção à uma família estrangeira, priorizando, portanto, a adoção 
por residentes brasileiros em detrimento de estrangeiros (Rosato, 2009, p. 56)

O fato é que atualmente não devem existir mais barreiras legais que impeçam o casal 
homoafetivo de adotar uma criança, não é preciso ir muito à fundo na legislação. Baseando-se 
apenas no conceito de adoção em atender o melhor interesse do menor, oferecendo afeto e carinho 
e propiciando as condições necessárias para seu desenvolvimento, é possível constar que o casal 
homossexual também pode adotar. O direito à adoção é um direito de todos, inclusive de casais do 
mesmo sexo! (REGO, 2012, p.9)

O legislador, o aplicador, e os três entes envolvidos, o Judiciário, Conselho Tutelar e 
Ministério Público devem despir-se de preconceitos e ideais sociais. Far-se-á necessário o 
abandono da ideia de que a adoção do menor por um casal homoafetivo irá influenciar a criança em 
sua opção sexual, primeiro que o correto é orientação sexual, pois não se trata de uma escolha, 
para Maria Berenice Dias, “isto é, eu não me torno homossexual porque eu quero ser, mas porque 

2 A realidade dos abrigos ainda não é conformada com a diretriz posta no Estatuto da Criança e Adolescente 
(Lei n. 8.069/90), que, no art. 92, III, dispõe que o abrigo deve oferecer “atendimento personalizado e em 
pequenos grupos”.
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sou – mas sim de uma involuntariedade do agir homossexual” (DIAS, 2009, p.47), em segundo, se 
isso realmente acontecesse, qual o motivo para não permitir? Ser homossexual é algo ruim? É 
errado? Em que prejudica o outro ser homossexual? 

Mesmo não havendo, por ora, posicionamento científico definitivo, sobre se a orientação sexual
dos pais faz diferença significativa na educação de crianças e adolescentes, as pesquisas que 
existem, nesta esteira, apontam, além da negativa a tal hipótese, a relevância do afeto e da 
sólida estrutura emocional, como os elementos indispensáveis e preponderantes ao natural ou 
saudável desenvolvimento da prole (JÚNIOR, 2007, p. 106).

O que deve ser levado em conta para a adoção é a análise rigorosamente do ambiente ao 
qual a criança será educada e as intenções dos adotantes, independentemente da opção sexual do 
casal (JÚNIOR, 2007, p. 123).

da mesma forma, para tristeza de alguns mais radicais (...), muitos homossexuais levam vidas 
inteiramente ajustadas, completamente fora dos padrões estereotipados que se tenta 
generalizar, sem que sua preferência sexual tenha influência negativa determinante no 
adotando, ao contrário do que, eventualmente, pode ser observado em alguns heterossexuais 
que, mesmo enquadrados na visão normal da maioria, podem influenciar, negativamente, 
aquele a quem adotou, especificamente, em função de sua conduta sexual (FIGUERÊDO, 
2002, p. 89).

3.4 A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO POR CASAIS HOMOSSEXUAIS

José Luiz Mônaco da Silva autor de vastas obras na área da Infância e Juventude, aduz em 
seu artigo 'Homossexualismo e adoção'(SILVA, p.44):

O Estatuto da Criança e do Adolescente não contém dispositivo legal tratando de adoção 
pleiteada por homossexuais. Por causa dessa omissão, é possível que alguns estudiosos 
entendam inviável a adoção por homossexuais. A nosso ver o homossexual tem o direito de 
adotar um menor, salvo se não preencher os requisitos estabelecidos em lei. Aliás, se um 
homossexual não pudesse adotar uma criança ou um adolescente, o princípio 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 
idoneidade moral do candidato e a sua capacitação para assumir os encargos decorrentes de 
uma paternidade (ou maternidade) adotiva. 

Nessa mesma linha de pensamento encontram-se outros autores, entre eles Edenilza Gobbo, 
em sua opinião a adoção por casais homossexuais é justa e possível:

O Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula a adoção de menores, não faz restrição 
nenhuma, seja quanto à sexualidade dos candidatos, seja quanto à necessidade de uma 
família constituída pelo casamento como requisito para adoção.... É evidente que a adoção por 
homossexuais é possível e também justa. Não se pode negar principalmente àqueles que são 
órfãos, o direito de fazer parte de uma família, de receber proteção e amor, e esses atributos 
são inerentes a qualquer ser humano seja ele hetero ou homossexual (GOBBO, 2000, n.47).

Seguindo como base os princípios constitucionais como o direito a igualdade, liberdade e o 
direito a afeto, a inclinação às relações homoafetivas à ser regulamentado é inevitável. O caminho 
para o reconhecimento ás uniões e famílias homossexuais no âmbito jurídico internacional se 
encontra aberto. Encontram-se várias decisões favoráveis por tribunais internacionais a esse novo 
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ramo de família, a exemplo a Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda, Argentina, Alemanha, Finlândia
entre outros (JÚNIOR, 2007, p. 73, 74 e 75).

O Brasil se localiza atrasado nessa matéria em relação aos outros países, culpa de seus 
preconceitos injustificados. As investidas feitas pelos legisladores para mudar esse quadro se 
encontram frustradas pelas "atrofias intelectuais e religioso-doutrinárias preconceituosas" que 
impedem a ação do Poder Legislativo. A proposta de Emenda Constitucional 139/95 que tem por 
finalidade incorporar a expressão "orientação sexual" nos artigos 3 e 7 da CF, afim de evitar 
tratamento diferenciado neste âmbito, é um perfeito exemplo disso. Assim como outras emendas 
que são arquivadas por preconceito, homofobia e de pressões das bancadas católicas e 
protestantes (JÚNIOR, 2007, p. 76).

Portanto, cabe ao Direito como uma ciência mutável não se omitir quando houver uma 
transição social, devem ser garantidos os direitos individuais e coletivos presentes na Carta Magna e
tão defendidos pelos teóricos. Faz se necessário sair do pensamento e transporem-se em lei as 
mudanças decorrentes da mutação social, materializando um Novo Direito de Família (JÚNIOR, 
2007, p. 76).

Superados os antigos preconceitos acerca da impossibilidade de realização pessoal e da 
conquista da maturidade humana, no seio das vivências homossexuais, não há razão suficiente
para a exclusão destas comunidades do âmbito jurídico-familiar, considerada principalmente, a 
relação desta inserção com o princípio da dignidade da pessoa humana (RIOS,2001, p.110).

No centro do ordenamento jurídico a Dignidade da Pessoa Humana deve ser posta a título de 
fundamento e princípio supremo às Constituições. A Dignidade da Pessoa Humana inerente ao 
homem norteia todo ordenamento jurídico pátrio brasileiro, é com este fundamento presente da 
Constituição em seu Art. 1, inciso II que todo o sistema normativo deve se findar. Dessa forma José 
Afonso da Silva conceitua que: “os princípios são ordenações que se irradiam e imantam nos 
sistemas de normas” (SILVA, 2007, p.92) e Barroso parece complementar brilhantemente “os 
princípios indicam uma direção, um valor, um fim, pois sugerem diferentes direções a serem 
seguidas numa ordem pluralista havendo muitas vezes colisões entre princípios” (BARROSO, 2009, 
p. 208). Discriminar as relações homossexuais ou negar a adoção homoafetiva fere diretamente a 
Dignidade da Pessoa Humana, por não permitir outros direitos como liberdade de escolha ou da 
condição humana e de constituir família. 

3.5  NO RINGUE JUDICIAL: PRECONCEITO X ADOÇÃO HOMOSSEXUAL

Parece ser tudo muito custoso para quem tem a orientação sexual homoafetiva, as lutas 
acontecem na sociedade a cada dia e também no Judiciário para quem deseja quebrar esse 
paradigma de família tradicional brasileira. Após muitos nocautes, a primeira vitória nos Tribunais 
brasileiros ocorreu no ano de 2005 em Bagé no Rio Grande do Sul, foi uma adoção individual, no 
entanto a adotante convivia com sua mãe e tinha união estável com outra mulher, que 
consequentemente iriam conviver e ajudar a cuidar das crianças adotadas. O juiz à época concedeu 
a adoção argumentando que a homossexualidade é algo tão natural quanto o próprio 
heterossexualismo3. No segundo round o Ministério Público emite parecer contrário alegando que no
Art. 1622 do Código Civil o menor só pode ser adotado por duas pessoas, se estas forem casadas 
ou possuírem união estável, e o mesmo juiz contra-argumenta dizendo que o objetivo da adoção é 
dar a criança uma família e no caso a adotante vive em união estável com outra mulher. (SANTOS, 
2014, p. 14).

3 Sentença disponível em http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/708.pdf
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A vários projetos de lei presentes no Senado Federal que nunca saem da tramitação:
Atualmente, há 17 projetos em tramitação no Congresso Nacional tratando das relações entre 
homossexuais. Dessas propostas, 16 estão sob análise da Câmara dos Deputados e uma, do 
Senado, este de autoria da ministra da Cultura, Marta Suplicy, histórica defensora do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Um dos projetos apresentados na Câmara é de autoria do ex-deputado federal Maurício Rands,
(...). Sua proposta, apresentada em 2005, permite que companheiros homossexuais sejam 
incluídos como dependentes de segurados do INSS. Outros deputados também já que 
tentaram criar dispositivos para facilitar a união gay, como Jean Wyllys (PSOL-RJ), José 
Genoino (PT-SP) e Clodovil Hernandes (PatC-SP).
Por outro lado, há três projetos que pedem a revisão da decisão do STF que reconheceu como 
entidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo, apresentadas pelos deputados João 
Campos (PSDB-GO), Arolde de Oliveira (PSD-RJ) e Pastor Marco Feliciano (PSC-SP), 
integrantes da banca evangélica. Feliciano, que gerou protestos de militantes de movimentos 
sociais na época em que presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, também 
apresentou projeto que convoca plebiscito sobre o “reconhecimento legal da união 
homossexual como entidade familiar”.4

Em 2015 Eduardo Cunha (PMDB-RJ) criou uma comissão especial para acelerar a proposta 
de lei que restringe o casamento e a união estável apenas a casais formados por homens e 
mulheres, esse projeto, chamado Estatuto da Família, também pretende proibir a adoção de 
crianças por casais homoafetivos, contudo Eduardo encontrou resistência por parte de colegas que 
apoiam o direito de homossexuais constituírem uma família legalmente. 5

4 CONCLUSÃO

Pode-se concluir em virtude de todos os fatos, pesquisas, argumentos e normas estudados e 
apresentados no presente artigo, é possível constatar que a sociedade passa por muitas 
transformações (evoluções e involuções).

Ao passo em que a homossexualidade na idade antiga era vista com normalidade, com a 
evolução temporal e o Cristianismo passou à ser abominada e terrivelmente perseguições contra os 
homossexuais aconteceram, deste então o preconceito se condescendeu na sociedade e, 
hodiernamente há uma contundente luta contra a mesma, que não só reprime a homossexualidade, 
mas tornam as pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo vítimas de agressões físicas 
e morais, lacerando incisivamente a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, seus 
direitos personalíssimos.

No que concerne as Leis que regem as relações (Código Civil), os Princípios e Direitos 
Fundamentais (Constituição Federal) e a adoção (Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 
12.010/2009) e seus aplicadores Judiciário (juízes), Ministério Público e o Conselho Tutelar verifica-
se que não há razões plausíveis para abster um homossexual de adotar uma criança, visto que a 
opção sexual não influência no caráter e comportamento afetivo do mesmo para com a criança.

Portanto, se os critérios para adoção, exigidos dos seres humanos, são basicamente caráter, 
estado mental e financeiros, para que estejam aptos à adoção, não há razões para que se obste 
uma pessoa homossexual a adotar uma criança, visto que este é um ser humano de qualidades e 
defeitos como qualquer outro.

4 <http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/08/programa-de-governo-de-marina-defende-que-
casamento-gay-vire-lei.html> 
5 <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/camara-acelera-projeto-que-proibe-adocao-por-gays/>
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