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A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS E RECONHECIMENTO DA UNIÃO 

HOMOAFETIVA E DA ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS PELOS 

TRIBUNAIS E O PRECONCEITO SOCIAL, FERINDO A DIGNIDADE HUMANA  

 

 

Alana Bruna Capriolli Pereira 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar, por meio teórico, a possibilidade da adoção de 

crianças e adolescentes por casais homoafetivos, nos dias atuais. Para tanto, foram abordadas 

as significativas evoluções no âmbito jurisprudencial nacional que trouxeram o 

reconhecimento como entidade familiar da união homoafetiva e, posteriormente, a concessão 

ao direito de adoção conjunta por casais homossexuais. Além disso, foram exploradas 

questões atuais que envolvem o preconceito social ainda vivenciado por estes casais, a 

despeito de não existirem comprovações cientificas de quaisquer influências sobre à 

identidade de gênero do infante. Observou-se consequentemente que qualquer forma de 

discriminação ou vedação ao instituto da adoção pela orientação sexual tanto do casal como 

individualmente, estará violando o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Palavras-chave: Adoção; Homoafetividade; Princípio da Dignidade Humana. 

 

THE EVOLUTION OF THE RIGHTS AND RECOGNITION OF THE 

HOMOAFECTIVE UNION AND ADOPTION BY HOMOAFECTIVE COUPLES BY 

THE COURTS AND THE SOCIAL PREJUDICE, FAILING THE HUMAN DIGNITY 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyse, by theoretical method, the possibility of the adoption of children 

and teenagers by homoafetive couples, nowadays. For that, the significant developments in 

the jurisprudential scope were addressed, which brought the recognition as family entity into 

the homoafetive union and, subsequently, the concession to the right of joint adoption by 

homosexual couples. In addition, has been explored issues about the social prejudice still 

experienced by this couple, despite of do not exist scientific proofs of any influence about 

the offspring gender entity. It was observed, consequently, that any kind of discrimination on 

prohibition to the adoption institute by sexual orientation both of the couple and individual, it 

will be violating the principle of Human Being Dignity 

 

Keywords: Adoption; Homoafective; Principle of Human Dignity.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Primeiramente, se faz necessário conceituar Homoafetividade/Homossexualidade, 

para melhor entendimento sobre o preconceito e a discriminação existente pela sociedade em 

relação aos casais homoafetivos.  O vocábulo homossexualidade, decorre da palavra grega 

homo, que quer dizer “semelhante” e pela palavra latina sexus, que significa “sexualidade 

semelhante”.  Caracteriza tanto a ideia de semelhança, igual, análogo, ou seja, homologo ao 

sexo que a pessoa deseja ter, como também exprime a sexualidade exercida por pessoa do 

mesmo sexo. Contudo, diante do reconhecimento da união estável entre pessoas 

homossexuais, o termo adequado para tais relações passou a ser a homoafetividade. 

Nos anos 2000, a Ex-Desembargadora Maria Berenice Dias, introduziu o termo 

Homoafetividade no ordenamento jurídico brasileiro, buscando demonstrar que as uniões 

entre pessoas do mesmo sexo nada mais são do que vínculos afetivos. Este termo obteve 

ampla aceitação pelo vocabulário jurídico e pela sociedade, transformando-se em um termo 

mais sensível e menos preconceituoso para lidar com a manifestação da afetividade por 

pessoas do mesmo sexo.  

A homossexualidade existe desde dos primórdios da civilização humana.  Nas duas 

maiores culturas antigas onde o modo de viver definiu a cultura ocidental, sendo elas a Grécia 

Antiga e o Império Romano, a homossexualidade era aceita plenamente e exercia um posto na 

estrutura social como ritual sagrado. Apesar da aceitação, os povos antigos valorizavam 

somente o “polo ativo” da relação. Com o surgimento do cristianismo e o sacramento do 

casamento união entre homens e mulheres para a procriação, o homossexualismo tornou-se 

imoral, uma verdadeira aberração.  

A partir do século passado, com a contínua transformação dos costumes, com a 

modificação dos valores e dos conceitos de moral e de pudor, a liberdade a orientação sexual 

passou a deixar de ser tema proibido e hoje é encarada claramente por meio de filmes, 

novelas, redes sociais, entre outros.  

A dificuldade acerca da possibilidade da adoção por casais homoafetivos, encontra-

se no preconceito ainda presente na realidade social, como a confusão para identificação da 

identidade de gênero por crianças e adolescentes adotados por casais do mesmo sexo, bem 

como a discriminação que estes iram sofrer na escola ou qualquer outro meio de convívio 

social para a não concessão da adoção por casais homoafetivos.   
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A presente pesquisa pretende analisar os seguintes questionamentos: A evolução 

social levou os Tribunais ao reconhecimento de união estável entre casais homoafetivos, dos 

tribunais regionais ao STF. Diante de tal reconhecimento, é possível dizer que os casais 

homoafetivos tem garantido o direito de adoção de filhos?   Entre a decisão dos Tribunais e o 

preconceito social, qual o valor jurídico que predomina? 

 Para responder a tais questionamentos a presente pesquisa buscará respostas em 

primeiro lugar na Constituição Federal de 1988, que consagra em seu Art. 5º, caput e no Art. 

1º, inc. II e III, o princípio da dignidade da pessoa humana ao afirmar que todos são iguais 

perante a lei e não deve haver distinção de nenhum modo, sendo a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Portanto, o Estado 

tem a incumbência de estabelecer mecanismos de igualdade material aos indivíduos, 

impedindo discriminações de qualquer natureza.  

Apesar do ordenamento jurídico pátrio não ter uma lei especifica para a adoção por 

casais homoafetivos, não há óbice legal para sua não concessão, desde que preenchidos os 

requisitos obrigatórios para a adoção. A não concessão viola expressamente os princípios 

constitucionais da igualdade, não discriminação e dignidade da pessoa humana. Diante de 

uma nova realidade social, o Poder Público deve efetivar a proteção ao direito dos casais 

homoafetivos terem acesso ao instituto da adoção.  O presente estudo irá analisar e abordar o 

tema como o objetivo de conscientizar a sociedade a uma reflexão no que diz respeito a 

aceitação de tal adoção, tendo como alicerce as significativas mudanças ocorridas no âmbito 

jurisprudencial brasileiro.  
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2 UNIÃO HOMOAFETIVA E O RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE 

FAMILIAR 

 

Ao decorrer de toda história sempre houve relações homoafetivas, porém, tais uniões 

eram discriminadas principalmente pela igreja católica que tem em sua concepção a família 

como somente a união entre homem e mulher sob os laços do matrimônio, instituto sagrado 

idealizado somente para a procriação, inexistindo tal possibilidade nas uniões entre pessoas do 

mesmo sexo. De forma a contribuir com a disseminação do preconceito da sociedade há quem 

não se relacionasse com pessoas de diferentes sexos. (DIAS, 2010, WEB) 

O preconceito é tão forte que os legisladores se tornam omissos perante o tema, 

porém a ausência de normas não significa privação de direitos.  No Brasil, somente após a 

promulgação da constituição federal de 1988 que reconheceu a união estável como entidade 

familiar em seu Art. 226 §3º  que dispõe: “Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a 

união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua 

conversão em casamento”.  

A doutrina e a jurisprudência apresentam dois posicionamentos sobre a união estável 

entre pessoas do mesmo sexo: O primeiro posicionamento é de que a união entre pessoas do 

mesmo sexo não estabelece uma entidade familiar, pois não há existência do casamento, 

família monoparental ou até mesmo união estável. Segundo esta corrente que traz uma 

interpretação literal tanto da CF/88 (Art. 226§3º) quanto o Código Civil de 2002 (Art. 1723) 

utilizam a expressão “homem e mulher”, sendo necessário que a união seja firmada por 

pessoas de sexos distintos. Por esse entendimento a união homo afetiva seria uma sociedade 

de fato, com aplicação da Sumula 380 do STF, ou seja, sendo o parceiro sócio, é cabível a 

divisão na partilha dos bens adquiridos na união pelo esforço comum. A ação admissível para 

tal corrente seria a de reconhecimento, com tramite na Vara Cível, por tratar de direito das 

obrigações1. 

                                                           
1 CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO HOMOAFETIVA. SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA. PATRIMÔNIO 

AMEALHADO POR ESFORÇO COMUM. PROVA. 1. Esta Corte Superior, sob a ótica do direito das obrigações (art. 

1.363 do CC/1916) e da evolução jurisprudencial consolidada na Súmula n.º380/STF, firmou entendimento, por 

ocasião do julgamento do REsp n.º 148.897/MG, no sentido da possibilidade de ser reconhecida sociedade de 

fato entre pessoas do mesmo sexo, exigindo, para tanto, a demonstração do esforço comum para aquisição do 

patrimônio a ser partilhado. 2. A repartição dos bens, sob tal premissa, deve acontecer na proporção da 
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Acompanhando essa linha de raciocínio, o casal homoafetivo não pode adotar em 

conjunto, mas apenas individualmente, pois, não constitui família, mas mera sociedade de 

fato, não tendo permissão normativa para a adoção como casal (TARTUCE, 2016, p.371-

380). Além disso, o companheiro homoafetivo não poderia figurar como dependente em 

seguro de saúde e também não haveria a possibilidade de se pleitear alimentos no fim do 

relacionamento. 

No entanto a sociedade evoluiu, e o Direito como ciência social evoluiu com o grupo 

social. Os Tribunais passaram a decidir reconhecendo a união homoafetiva como entidade 

familiar, Maria Berenice Dias teve participação na evolução do direito aos casais 

homoafetivos, defendendo a aplicação, por analogia, das mesmas regras utilizadas pela união 

estável, conforme o Art. 4º da LINDB: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.  

 Decorre por este segundo posicionamento uma interpretação sistemática das normas 

legais referente à expressão “homem e mulher” e não uma interpretação literal, pois o rol das 

entidades familiares na Constituição Federal é classificado como meramente exemplificativo 

e não taxativo, permitindo a união entre pessoas do mesmo sexo, assim como de sexos 

distintos.  

Assim, os Tribunais foram decidindo favoravelmente sobre as uniões homoafetivas. 

Para exemplificar, serão transcritos alguns julgados:  

“Apelação Cível. União Homo afetiva. Reconhecimento. Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana e da Igualdade. É de ser reconhecida 

judicialmente a união homo afetiva 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 uniões 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 homo afetivas constitui afronta aos direitos humanos por ser 

forma de privação do direito à vida, violando os princípios da dignidade da 

                                                                                                                                                                                     
contribuição pessoal, direta e efetiva de cada um dos integrantes da dita sociedade. 3. "A aplicação dos efeitos 

patrimoniais advindos do reconhecimento de união estável a situação jurídica dessemelhante, viola texto 

expresso de lei, máxime quando os pedidos formulados limitaram-se ao reconhecimento e dissolução de 

sociedade de fato" (REsp n.º 773.136/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 13/11/2006). 4. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp nº 704.803 - RS - 3ª Turma - Rel. Min. Vasco Della Giustina - DJ 02.02.2011) 
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pessoa humana e da igualdade. Negado provimento ao apelo”. (TJRS, 

Apelação Cível 70012836755, 7ª Câmara Cível, Rel: Maria Berenice Dias, 

Julgado em 21/12/2005). 

 

Ação Declaratória. Reconhecimento de União Estável Entre Pessoas do 

Mesmo Sexo. Possibilidade Jurídica. 1. Os princípios constitucionais da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, dentre outros, que retratam 

direitos e garantias fundamentais, se sobrepõem a quaisquer outras regras, 

inclusive à insculpida no artigo 226, §3º, da Constituição Federal, que exige 

a diversidade de sexos para o reconhecimento da união estável. 2. Restando 

devidamente comprovada a existência, por mais de quatro anos, de relação 

de afeto entre as partes, numa convivência more uxória, pública e notória, 

com comunhão de vida e mútua assistência, deve ser mantida a sentença que 

reconheceu a união estável. RECURSO IMPROVIDO (TJRS, Apelação 

Cível 70016660383,8ª Câmara Cível, Rel: Claudir Fidelis Faccenda, 

(Julgado em 26/10/2006). 

 

Ação Ordinária - União homo afetiva - Analogia com a União Estável 

Protegida pela Constituição Federal - Princípio da Igualdade (Não-

Discriminação) e da Dignidade da Pessoa Humana - Reconhecimento da 

Relação de Dependência de um Parceiro em Relação ao Outro, Para Todos 

os Fins de Direito - Requisitos Preenchidos - Pedido Procedente. - À união 

homo afetiva, que preenche os requisitos da união estável entre casais 

heterossexuais, deve ser conferido o caráter de entidade familiar, impondo-se 

reconhecer os direitos decorrentes desse vínculo, sob pena de ofensa aos 

princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. - O art. 226, da 

Constituição Federal não pode ser analisado isoladamente, restritivamente, 

devendo observar-se os princípios constitucionais da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana. Referido dispositivo, ao declarar a proteção do 

Estado à união estável entre o homem e a mulher, não pretendeu excluir 

dessa proteção a união homoafetiva, até porque, à época em que entrou em 

vigor a atual Carta Política, há quase 20 anos, não teve o legislador essa 

preocupação, o que cede espaço para a aplicação analógica da norma a 

situações atuais, antes não pensadas. - A lacuna existente na legislação não 

pode servir como obstáculo para o reconhecimento de um direito (TJMG, 7ª 

Câmara Cível, Apelação Cível com reexame necessário 1.0024.06.930324-

6/001-Belo Horizonte- MG, Rel. Des: Heloísa Combat, julgado em 

22.05.2007). 

 

Todavia, somente com decisão pronunciada pelo Superior Tribunal de Justiça que se 

iniciou a materialização dos direitos homoafetivos, que pela primeira vez, no ano de 2008, 

manifestou que a união homoafetiva deve ser reconhecida como entidade familiar.  O assunto 

se referia a um pedido de permanência de um estrangeiro no Brasil fundado na existência de 

união familiar. O pedido foi julgado improcedente na primeira e segunda instâncias pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em razão de ter sido proposto em Vara da Família, 

tendo sido reformado merecidamente pelo Tribunal Superior: 
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PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO 

HOMOAFETIVA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. 

OFENSA NÃO CARACTERIZADA AO ARTIGO 132, DO CPC. 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ARTIGOS 1º DA LEI 

9.278/96 E 1.723 E 1.724 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE 

LACUNA LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DA 

ANALOGIA COMO MÉTODO INTEGRATIVO.1. Não há ofensa ao 

princípio da identidade física do juiz, se a magistrada que presidiu a colheita 

antecipada das provas estava em gozo de férias, quando da prolação da 

sentença, máxime porque diferentes os pedidos contidos nas ações principal 

e cautelar.2. O entendimento assente nesta Corte, quanto a possibilidade 

jurídica do pedido, corresponde a inexistência de vedação explícita no 

ordenamento jurídico para o ajuizamento da demanda proposta.3. A despeito 

da controvérsia em relação à matéria de fundo, o fato é que, para a hipótese 

em apreço, onde se pretende a declaração de união homo afetiva, não existe 

vedação legal para o prosseguimento do feito.4. Os dispositivos legais 

limitam-se a estabelecer a possibilidade de união estável entre homem e 

mulher, dês que preencham as condições impostas pela lei, quais sejam, 

convivência pública, duradoura e contínua, sem, contudo, proibir a união 

entre dois homens ou duas mulheres. Poderia o legislador, caso desejasse, 

utilizar expressão restritiva, de modo a impedir que a união entre pessoas de 

idêntico sexo ficasse definitivamente excluída da abrangência legal. 

Contudo, assim não procedeu.5. É possível, portanto, que o magistrado de 

primeiro grau entenda existir lacuna legislativa, uma vez que a matéria, 

conquanto derive de situação fática conhecida de todos, ainda não foi 

expressamente regulada.6. Ao julgador é vedado eximir-se de prestar 

jurisdição sob o argumento de ausência de previsão legal. Admite-se, se for 

o caso, a integração mediante o uso da analogia, a fim de alcançar casos não 

expressamente contemplados, mas cuja essência coincida com outros 

tratados pelo legislador.5. Recurso especial conhecido e provido (STJ, REsp 

820.475/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acordão 

Min. Luis Felipe Salomão,j. 02.09.2008, Dje 06.10.2008). 

 

Em contrapartida, no meio tempo da consolidação do entendimento cabível por 

analogia para promover a união estável à casais homoafetivos, ocorreram propostas perante o 

Supremo Tribunal Federal de ações que resultaram  no renomado julgamento nos dias 4 e 5 de 

maio de 2011. A ADPF n.132 foi movida em fevereiro de 2008 pelo Governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral, contra uma lei estadual fluminense que não assegurava direitos 

previdenciários a casais do mesmo sexo, a qual argumentou que a união homo afetiva é uma 

união estável com base nos princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput), da 

dignidade da pessoa humana (art.1º., III), da liberdade (art. 5º., II) e da segurança jurídica (art. 

5º., caput).  Ação foi atribuída ao Ministro Ayres Britto e a Advocacia geral da União 

pronunciou parecer no processo em questão para que fosse julgada procedente a ADPF, 

analisando-se, no conceito de família, as uniões homoafetivas e revogando-se as decisões em 

sentido contrário do Tribunal Carioca, por flagrante violação aos preceitos constitucionais.  
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Reforçando o entendimento, em 2009, a Procuradoria Geral da República, entrou 

com outra ADPF, com o mesmo objetivo (ADPF 178/DF). Ação que foi convertida em Ação 

Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIN 4.277/DF) e apensada a ação anterior. 

As duas ações foram julgadas procedentes pelo STF, em decisão inédita, concluiu 

que todas as regras referentes à união estável se aplicam por analogia e sem exceção a união 

homo afetiva, o que influenciou o poder judiciário ao reconhecimento também do direito ao 

casamento civil á casais homoafetivos, tanto pela conversão de união estável em casamento 

civil (inclusive como consequência do efeito vinculante da decisão do STF), bem como o 

direito ao casamento civil direto, sem obrigação de prévia conversão (FERRAZ, et. al., 2013, 

p.151).  Sendo importante destacar, as palavras do Civilista Carlos Roberto Gonçalves:  

 

Assim sendo, as famílias formadas por pessoas homo afetivas não são menos 

dignas de proteção do Estado se comparadas com aquelas apoiadas na 

tradição e formadas por casais heteroafetivos. O que se deve levar em 

consideração é como aquele arranjo familiar deve ser levado em conta e, 

evidentemente, o vínculo que mais segurança jurídica confere ás famílias é o 

casamento civil. Assim, se é o casamento civil a forma pela qual o Estado 

melhor protege a família e se são múltiplos os arranjos familiares 

reconhecidos pela CF/1988, não será negada essa via a nenhuma família que 

por ela optar, independentemente de orientação sexual dos nubentes, uma 

vez que as famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os núcleos 

axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam, a 

dignidade das pessoas e o afeto. Por consequência, o mesmo raciocínio 

utilizado tanto pelo STJ quanto pelo STF para conceder aos pares 

homoafetivos os direitos decorrentes da união estável deve ser utilizado para 

lhes proporcionar a via do casamento civil, ademais porque a CF determina a 

facilitação da conversão da união estável em casamento (art. 226 §3º).  

(GONÇALVES, 2014, p. 40). 

 

A união homoafetiva após seu reconhecimento como entidade familiar, alcançou 

direitos como a adoção conjunta, desde que respeitados os requisitos inseridos na legislação, 

bem como o de configurar como dependente do companheiro em direitos previdenciários e 

seguro de vida.  Assegurando desta forma, o respeito aos princípios fundamentais de 

igualdade e dignidade humana, vedando a discriminação de qualquer forma de constituição de 

família, que nada mais é do que a exteriorização do amor e respeito. 

 

 3 A ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS 

 

3.1 CONCEITOS DE ADOÇÃO  
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A adoção é um dos institutos do Direito mais antigo e que sofreu mais alterações ao 

longo do tempo, decorrentes de várias normas que o regulamentaram, como o Código Civil de 

1916, Lei n. 3.133/57, Lei n.4.655/65, Lei n.6.697/79 e Lei n.8.069/90 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Atualmente, é disciplina pela Lei n.12.010/2009, contendo apenas 07 artigos. 

A mencionada lei estabeleceu diversas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e 

revogou expressamente 10 artigos do Código Civil relacionados à adoção (arts. 1620 a 1629), 

conferindo ainda nova redação a dois outros (art.1618 e 1619). Dando, também, nova redação 

ao art.1734 do Código Civil e incluiu dois parágrafos à Lei n.8560/1992, que regulamenta a 

investigação de paternidade dos filhos existentes fora do casamento (GONÇALVES, 2016, 

p.383-387).  

Diante disso, a adoção é espécie artificial de filiação, decorrente de um ato jurídico. 

Sendo conhecida também como filiação civil, pois não resulta de laços biológicos, mas de 

laços afetivos (VENOSA, 2014, p.285-286). Nesse sentido, Caio Mário da Silva Pereira, 

conceitua como “o ato jurídico pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, 

independentemente de existir entre elas qualquer relação de parentesco consanguíneo ou 

afim” (PEREIRA, 2014, p. 394). 

Para Maria Berenice Dias, a adoção é um “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” (DIAS, 2013, p. 481). 

Maria Helena Diniz traz conceito amplo baseado em obras de Silvio Rodrigues, 

Antônio Chaves, Orlando Gomes, entre outros: “ 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” (DINIZ, 2014, p.416). 

A adoção teve sua finalidade alterada pelo decurso do tempo, no Código Civil de 

1916 era utilizada visando o interesse dos adotantes, muitas vezes sendo casais 

impossibilitados de ter filhos biológicos. Atualmente, a adoção é pautada no princípio do 

melhor interesse para a criança, conforme preceitua o art. 100, em seu parágrafo único, inc. 

IV do Estatuto da Criança e do Adolescente: “São também princípios que regem a aplicação 

das medidas: IV – interesse superior da criança e do adolescente”.  

 

 3.2 REQUISITOS PARA ADOÇÃO 
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A adoção obedece aos requisitos trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

nos arts.39 a 52, observadas as alterações decorrentes da Lei Nacional da Adoção n. 

12.010/2009 e tratando-se de adoção de maiores de 18 anos o disciplinado no Código Civil 

em seu art. 1619. 

 A adoção é ato personalíssimo, ficando vedada por procuração (art. 39 §2º do ECA), 

resulta de manifestação de vontade tanto do adotante como do adotando, não conseguindo 

exercer-se pela vontade de uma única pessoa. 

O referido estatuto traz que a idade para adotar é de 18 anos, conforme aduz o art. 

42, caput: “Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado 

civil”. Sendo necessário existir uma diferença mínima de 16 anos entre o adotante e o 

adotando. “Art.42. §3º do ECA: O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho 

do que o adotando”.  

Acerca do tema, Maria Berenice Dias aborda que “esta distância de tempo busca 

imitar a vida, pois é a diferença em anos para a procriação. Sendo dois os adotantes, basta o 

respeito à diferença de idade com referência a apenas um deles” (DIAS, 2016 p,485). 

A adoção poderá ocorrer de forma unilateral, caracterizando vinculo de filiação com 

um único ascendente ou de forma conjunta, desde que sejam casados civilmente ou 

constituam união estável, em conformidade com o texto normativo (ECA, art.42 §2º). Os 

divorciados ou ex-companheiros poderão adotar conjuntamente contanto que o estágio de 

convivência tenha iniciado na constância da união e haja acordo sobre a guarda e o regime de 

visitas. (ECA, Art.42 §4º). Comprovado o efetivo benefício ao adotando, é assegurada a 

guarda compartilhada (ECA, Art.42 §5º). 

Outro requisito, é o consentimento dos pais ou representantes legais de quem se 

pretende adotar, é disposição indispensável à autorização da medida. Todavia, este 

consentimento é dispensado se os pais forem desconhecidos ou destituídos do poder familiar 

(Art. 45 § 1º ECA). É necessário também o assentimento de adotando maior de 12 anos, 

devendo ser obtido em audiência (art. 45 §2º ECA). 

É necessário para adotar que o adotante realize um cadastro de caráter indispensável, 

mencionado no art. 50, caput do Estatuto: “A autoridade judiciária manterá, em cada comarca 

ou foro regional, um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e 

outro de pessoas interessadas na adoção”.   Cabe salientar o §5º do art.50 garante a criação e 

implementação de cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em situação de 

serem adotadas e de pessoas ou casais habilitados para o processo de adoção.  
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Com o intuito de dar cumprimento ao texto normativo, o Conselho Nacional de 

Justiça elaborou a Resolução 54/08 criando o Cadastro Nacional de Adoção, viabilizando o 

encontro de pessoas empenhadas em adotar, com crianças e adolescentes que estão 

aguardando serem adotadas, havendo dessa forma, materialização de diversas adoções que 

não aconteceriam se não existisse o cadastro, cruzando essas informações (CUNHA, 2010, 

WEB). 

A adoção, independentemente de ser de menor ou de maior de idade, tem que 

cumprir o processo judicial (ECA, art. 47; Código Civil, art.1.619). Acentua memorar que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente prevê mecanismos próprios para adoção de menores de 

18 anos (Arts. 165 a 170), sob a jurisdição da Vara da Infância e Juventude (art. 148, III) 

(GONÇALVES, 2014. p.403-406). Sendo o adotando maior, será habilitado o Juízo da Vara 

da Família para observação e deferimento da medida, não se dispensando a eficaz assistência 

do Poder Público (GONÇALVES, 2014. p.403-406). 

 A adoção dos mencionados menores, demanda o preenchimento ainda de outro 

requisito: o estágio de convivência, a ser possibilitado obrigatoriamente, só podendo ser 

isento “se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo 

suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo” (ECA, 

art.46, §1º).  Na hipótese de adoção internacional, o estágio de convivência realizar-se á no 

mínimo em 30 (trinta) dias no território nacional, segundo o art. 46 §3º do ECA (com redação 

dada pela Lei n.12.010/2009) (GONÇALVES, 2014. p.403-406). 

 O objetivo do estágio de convivência é “comprovar a compatibilidade entre as partes 

e a probabilidade de sucesso na adoção. Daí determina a lei a sua dispensa, quando o 

adotando já estiver na companhia do adotante durante tempo suficiente para se poder avaliar a 

conveniência da constituição do vínculo” (RODRIGUES, 2004, p.345). 

Destaca-se que atendidos os requisitos, a legislação vigente não traz qualquer 

restrição quanto á orientação sexual do adotante em seus requisitos obrigatórios, considerado 

que a finalidade da adoção é a promoção do melhor interesse do adotando, lhe garantindo um 

ambiente familiar saudável, oportunizando assim, um completo desenvolvimento humano.  

 

 3.3 ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS  

 

Apesar do tema ainda ser considerado polêmico e divergir opiniões. Como já 

demonstrado a Lei Nacional de Adoção n.12.010/2009 que trouxe alterações nos artigos que 

disciplinam sobre a adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente, não traz nenhuma 
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objeção à adoção individualmente feita por homossexual. Desde que apresentadas reais 

vantagens ao adotado e se fundamente em motivos legítimos (ECA, art.43).  

Contudo, a adoção conjunta por casais homoafetivos encontrava empecilho no 

disposto do Art. 42 § 2º do Estatuto: “ Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes 

sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da 

família”. Uma vez que os casais homoafetivos não tinham nenhum reconhecimento de sua 

união como entidade familiar tanto pelo legislativo quanto pelo judiciário, não podendo 

comprovar união estável ou casar-se no civil (MADALENO, 2013, p. 664-665).  

Em um momento anterior, para burlar a legislação, os homossexuais se candidatavam 

individualmente à adoção, não sendo perguntado se possuíam relacionamento homoafetivo. 

Desse modo, não era efeituado o estudo social com o companheiro, o que transformava a 

habilitação falha e inacabada. 

A consequência desse ato vinha em prejuízo à criança ou adolescente. Convivendo 

em família homoafetiva e usufruindo de vínculo jurídico somente com um do casal, ficava 

absolutamente desprotegida em relação ao outro, que também via como pai ou mãe, mas que 

não detinham os deveres consequentes do poder familiar. Há não formação de um vínculo 

obrigacional criava irresponsabilidade total de um dos progenitores para com o filho que 

também era seu (DIAS, 2013, p.502).   

Somente após o reconhecimento como entidade familiar a união estável entre pessoas 

do mesmo sexo, decorrente dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 

132 e na ADI n. 4.277, na hipótese de demonstração dos requisitos legais do Art. 1723 do 

Código Civil, quais sejam convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 

objetivo de constituição de família, podendo ser convertida em casamento. Baseado nisso, as 

jurisprudências nacionais passaram à conceder adoção de forma conjunta à casais do mesmo 

sexo: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO À ADOÇÃO 

CONJUNTA POR PESSOAS DO MESMO SEXO. ADOÇÃO 

HOMOPARENTAL. POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO. 

Embora a controvérsia na jurisprudência, havendo possibilidade de 

reconhecimento da união formada por duas pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar, consoante precedentes desta Corte, igualmente é de se 

admitir a adoção homoparental, inexistindo vedação legal expressa à 

hipótese. A adoção é um mecanismo de proteção aos direitos dos infantes, 

devendo prevalecer sobre o preconceito e a discriminação, sentimentos 

combatidos pela Constituição Federal, possibilitando, desse modo, que mais 

crianças encontrem uma família que lhes conceda afeto, abrigo e segurança. 

Estudo social que revela a existência de relacionamento estável entre as 
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habilitandas, bem como capacidade emocional e financeira, sendo favorável 

ao deferimento da habilitação para adoção conjunta, nos termos do § 2º do 

art. 42 do ECA, com a redação dada pela Lei 12.010/2009. DERAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO (TJRS, 7ª Câmara Cível, Apelação Cível 

Nº 70031574833, Rel. Des: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 

14/10/2009). 

 
EMBARGOS INFRINGENTES - HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO - 

CASAL HOMOAFETIVO - MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SUSTENTA A 

NECESSIDADE DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO NO QUE 

CONCERNE À RESTRIÇÃO DE ADOÇÃO DE ADOLESCENTES A 

PARTIR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE -RECENTE DECISÃO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 4277 E 

DA ADPF 132, RECONHECENDO A UNIÃO ESTÁVEL 

HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR, PARA O FIM DE 

DAR AO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL INTERPRETAÇÃO 

CONFORME À CONSTITUIÇÃO, 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 CONSEQÜÊNCIAS DA UNIÃO ESTÁVEL 

HETEROAFETIVA  CARTA MAGNA QUE REMETE À LEI A 

INCUMBÊNCIA DE DISPOR SOBRE A ASSISTÊNCIA DO PODER 

PÚBLICO À ADOÇÃO, INCLUSIVE PELO ESTABELECIMENTO DE 

CASOS E CONDIÇÕES DA SUA EFETIVAÇÃO POR PARTE DE 

ESTRANGEIROS (§5º DO ART. 227); E TAMBÉM NESSA PARTE DO 

SEU ESTOQUE NORMATIVO NÃO ABRE DISTINÇÃO ENTRE 

ADOTANTE "HOMO" OU "HETEROAFETIVO" - PREVENÇÃO 

QUANTO À ORIENTAÇÃO SEXUAL DO ADOTANTE QUE SE 

REVELA INCONSTITUCIONAL  EMBARGOS REJEITADOS (TJPR - 

12ª Câmara Cível, Embargos Infringentes 582499-9/02, Rel. Des.: Antônio 

Loyola Vieira, J. 15.06.2011). 

 
APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

- ADOÇÃO - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - POSSIBILIDADE - 

GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA À 

GENITORA DA CRIANÇA - FINS SOCIAIS DA LEI - ADOÇÃO 

CONJUNTA - CASAL DO MESMO SEXO - DIREITO RECONHECIDO - 

NOVA CONFIGURAÇÃO DA FAMÍLIA BASEADA NO AFETO - 

ESTUDOS QUE REVELAM INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS 

PSICOLÓGICAS NAS CRIANÇAS ADOTADAS POR CASAIS 

HOMOSSEXUAIS - ABANDONO - SITUAÇÃO DE RISCO - 

AUSÊNCIA DE ZELO NO TRATAMENTO DO MENOR - BOA 

ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA AO NOVO AMBIENTE FAMILIAR - 

RELATÓRIOS SOCIAIS E PSICOLÓGICOS FAVORÁVEIS À 

PRETENSÃO DAS REQUERENTES - EXISTÊNCIA DE PROVAS A 

RECOMENDAREM A MANUTENÇÃO DO INFANTE COM O PAR 

PARENTAL AFETIVO, COM OS QUAIS VIVE ATUALMENTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a adoção não implicar, 

automaticamente, a destituição do poder familiar, se garantidos à genitora da 

criança, que não concorda com o deferimento do pleito inicial, os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, nada impede a cumulação dos pedidos. 

Hão de se relativizar os aspectos processuais em detrimento do melhor 
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interesse da criança. Mesmo constatada a ausência do procedimento prévio 

de destituição do poder familiar, se o processo atingiu sua finalidade e não 

causou prejuízos ao menor não há razão para extingui-lo. 2. Considerando o 

avanço da sociedade, bem como as novas configurações da entidade 

familiar, mormente em atenção aos princípios constitucionais da igualdade, 

liberdade e dignidade da pessoa humana, não há que se falar em 

impedimento à adoção de crianças por casais do mesmo sexo, em 

observância, ainda, aos diversos estudos que concluem pela inexistência de 

sequelas psicológicas naquelas provenientes de famílias homoafetivas, bem 

como diante da ausência de óbice legal. 3. Evidenciada nos autos a situação 

de risco em que se encontrava o menor na companhia da mãe biológica, 

além de os demais familiares não demonstrarem interesse em sua criação, e 

constatada as boas condições em que a criança se encontra após ter sido 

acolhida em família substituta que pretende adotá-la, deve ser concedido o 

pedido de destituição do poder familiar e a consequente adoção pleiteada por 

aquelas que mantêm verdadeiros laços afetivos com o infante, dando-lhe 

carinho e condições materiais para que tenha um crescimento saudável, 

independente do fato de serem as adotantes duas mulheres (TJMG, 1ª 

Câmara Cível, Apelação Cível 1.0480.08.119303-3/001, Rel. Des. : 

Armando Freire, Julgado em 24/05/2011).  

 

O Superior Tribunal de Justiça em seu Informativo n. 567, admite a 

possibilidade de pessoa homoafetiva   ser incluída na lista de adoção: “A 

legislação não veda a adoção de crianças por solteiros ou casais 

homoafetivos, tampouco impõe, nessas hipóteses, qualquer restrição etária. 

Ademais, sendo a união entre pessoas do mesmo sexo reconhecida como 

uma unidade familiar, digna de proteção do Estado, não se vislumbra, no 

contexto do “pluralismo familiar” (REsp 1.183.378-RS, DJe 1º/2/2012), 

pautado nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, a 

possibilidade de haver qualquer distinção de direitos ou exigências legais 

entre as parcelas homoafetiva (ou demais minorias) e heteroafetiva da 

população brasileira. Além disso, mesmo se se analisar sob o enfoque do 

menor, não há, em princípio, restrição de qualquer tipo à adoção de crianças 

por pessoas homoafetivas. Isso porque, segundo a legislação vigente, caberá 

ao prudente arbítrio do magistrado, sempre sob a ótica do melhor interesse 

do menor, observar todas as circunstâncias presentes no caso concreto e as 

perícias e laudos produzidos no decorrer do processo de adoção. Nesse 

contexto, o bom desempenho e bem-estar da criança estão ligados ao aspecto 

afetivo e ao vínculo existente na unidade familiar, e não à opção sexual do 

adotante” (STJ, REsp 1.540.814/ PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

J. 18.08.2015, DJe 25.08.2015).  

     Conforme a exposição dos entendimentos jurisprudências, após o reconhecimento como 

entidade familiar da união homoafetiva, a concessão da adoção por casais homoafetivos, vem 

ganhando a força necessária para garantir a efetivação do princípio da dignidade da pessoa 

humana e assim, evitar que a discriminação social prevaleça a oportunidade de um lar 

saudável e afetuoso a uma criança ou adolescente e aos pares homoafetivos. 

4  DO PRECONCEITO SOCIAL NA ADOÇÃO HOMOAFETIVA – FERINDO A 

DIGNIDADE HUMANA 
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Primeiramente, se faz necessário conceituar o termo preconceito. Este deriva do 

latim praejudicium, de prae que significa anterior, e judicium, que significa julgamento. 

Entende-se por preconceito a opinião formada antecipadamente, sem maior ponderação ou 

conhecimento dos fatos, trata-se de um julgamento formado sem levar em conta os fatos que 

os contestam. Ressalta-se que preconceito e estereótipo não se confundem, uma vez que 

aquele é uma reação individual, enquanto este é uma reação cultural (BORNIA, 2008, p.67-

68). 

Apesar da inexistência de vedação legal e dos posicionamentos favoráveis dos órgãos 

do poder judiciário, a adoção por casais homoafetivos ainda enfrenta o preconceito infundado 

de uma sociedade que não acompanhou a constante evolução do direito.  

O receio quanto ao desenvolvimento sadio do adotado é ponto que acarreta maiores 

hesitações para a aceitação da adoção por casais homossexuais perante a sociedade. Os 

tradicionalistas defendem que a ausência de referência de ambos os gêneros pode 

ocasionalmente tornar confusa a própria identidade sexual, apresentando a ameaça de o filho 

tornar-se também homossexual (DIAS, 2009, p.218). 

Acerca do tema, Rolf Madaleno aduz:  

 

Tais obstáculos eram motivados por evidente discriminação social à 

orientação sexual dos homossexuais, sob o argumento de a referência 

familiar originar de casais heterossexuais, e, portanto, a adoção por casais 

homoafetivos, de infantes em desenvolvimento psíquico, intelectual e 

emocional retiraria dos adotandos a natural identidade de comportamento, só 

podendo ser reconhecidas as figuras ascendentes de paternidade e 

maternidade, e não a possibilidade de duas paternidades ou de duas 

maternidades, como se critérios como aptidão para amar, educar e 

desenvolver uma vida familiar econômica e afetivamente estável não fossem 

valores que se sobrepusessem sobre qualquer forma de discriminação. Isso 

sem considerar que a Resolução n. 01/1999 do Conselho Federal de 

Psicologia veda qualquer forma de discriminação dos psicólogos com 

relação aos homossexuais e aduz que a homossexualidade não configura 

doença, desvio ou distorção (MADALENO, 2013, p. 665). 

         

Em complemento ao debate, Roger Raupp Rios expõe fundamentos científicos 

persuasivos a respeito da possibilidade da adoção homoafetiva, sendo digno de transcrição 

completa as suas lições:  

De fato, as pesquisas psicológicas revelam que casais homossexuais não 

diferem de casais heterossexuais no que diz respeito à criação de seus filhos, 

além de rejeitar as hipóteses de confusão de identidade de gênero, de 

tendência à homossexualidade e de dificuldade no desenvolvimento psíquico 

e nas relações sociais de crianças cuidadas por casais homossexuais (neste 

sentido, por exemplo, Patterson, Lesbian and gay parents and their children: 
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Summary of research findings. In Lesbian and gay parenting: A resource for 

psychologists. Washington: American Psychological Association, 2004; 

Patterson, Gay fathers. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child 

development. New York: John Wiley, 2004; Perrin e Committee on 

Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Technical Report: 

Coparent or second-parent adoption by same-sex parents. Pediatrics,  2002; 

Tasker, Children in lesbian-led families - A review. Clinical Child 

Psychology and Psychiatry, 4, 1999).   Quanto à parentalidade, constata-se 

que Estudos como esses levaram a Associação Americana de Psicologia 

(APA) e a Associação Americana de Psicanálise a declararem apoio 

irrestrito às iniciativas de adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, e a 

repudiar a negligencia por parte das decisões legais às pesquisas a respeito 

de homoparentalidade. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia reforça 

que "inexiste fundamento teórico, científico ou psicológico condicionando a 

orientação sexual como fator determinante para o exercício da 

parentalidade." (Adoção: um direito de todos e todas. Brasília: CFP, 2008). 

Dado que a finalidade da adoção é propiciar ao adotado as melhores 

condições de desenvolvimento humano e de realização pessoal, rejeitar esta 

possibilidade por casais homossexuais é restringir de modo injustificado o 

instituto da adoção. Esta diminuição das chances de encontrar ambiente 

familiar positivo viola frontalmente os deveres de cuidado e de proteção que 

a Constituição exige do Estado e da sociedade. Mais grave ainda: invoca-se a 

proteção da criança como pretexto para, em prejuízo dela mesma, fazer 

prevalecer mais uma das manifestações do preconceito heterossexista” 

(RIOS, Roger Raupp. Adoção por Casais Homossexuais: 

Admissibilidade.Disponívelem:>http://www.cartaforense.com.br/conteudo/a

rtigos/adocao-por-casais-homossexuais-admissibilidade/4233>. Acesso em: 

07/09/2017). (RIOS, 2009, WEB). 

 

Outro motivo de preocupação é a possibilidade de o adotado ser objeto de desprezo 

no meio que convive, ou vítima de hostilidade por parte de colegas e vizinhos, o que poderia 

ocasionar-lhe transtornos psíquicos.  (DIAS, 2009, p. 218) 

 Pesquisas de 1976 verificam que as mães lésbicas são tão capazes no despenho dos 

papéis maternos quanto as heterossexuais. Por intermédio de brinquedos próprios de cada 

sexo, buscam fazer que os filhos convivam com personalidades masculinas com as quais 

consigam se identificar. Não há informação de que as mães prefiram que os filhos se tornem 

homossexuais.  De igual modo, não foram encontradas desconformidades na identidade de 

gênero, no desempenho do papel sexual ou na orientação sexual de sua prole. Todas as 

crianças estudadas descreveram que estavam satisfeitas por serem do gênero que nasceram, e 

nenhuma preferia ser de gênero contrário. O trabalho constatou que a formação em lares 

compostos por lésbicas não leva, por si só, ao desenvolvimento psicológico social anormal ou 

cria condição de risco psíquico. (Melvin, et. all., 1993, p. 99 apud DIAS, 2009, p.220), 

Também não há indícios de ataques incestuosos para com os filhos. O abuso sexual é 

praticado por homens heterossexuais, sendo que 69, 6 % dos agressores é o pai consanguíneo, 
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29, 8 % o padrasto e 0,6 % pai adotivo. Não há anotação de abuso por pais homoafetivos 

(DIAS, 2007, p.2007). 

Conforme o demonstrado, não há comprovação de danos causados à criança ou 

adolescente decorrentes da adoção por casais do mesmo sexo.  O papel feminino ou 

masculino nas vidas dessas crianças ou adolescentes é desempenhado com louvor pelos 

demais adultos presentes em seu convívio, como avós, professores, tios, amigos da família e 

outros parentes. Não havendo confusão sobre o sexo/gênero dos pais e não tendo prejudicado 

o aprendizado sobre as diferenças sexuais, como causa de serem criados em famílias 

homoparentais.  (DIAS,2009, p. 220) 

Maria Berenice Dias sustenta brilhantemente que “infundados preconceitos não 

podem legitimar restrições á direitos, o que acaba por referendar estigmas sociais e fortalecer 

sentimento de rejeição, além de ser fonte de sofrimentos a quem não teve a liberdade de 

escolher nem mesmo o destino de sua vida” (DIAS, 2009, p. 221). 

Comprovado isto, qualquer forma de restrição ao direito de adotar seja 

individualmente ou por par homossexual deve ser considerado ato puramente discriminatório, 

violando o princípio da dignidade humana elencado Art. 5º, inc. III da Constituição Federal de 

1988.  

 

4.1 DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

Ao decorrer do tempo e de alterações constitucionais, os princípios sofreram 

significativas modificações. Anteriormente, os princípios eram tidos tão somente com o 

caráter suplementar.  Aplicados apenas em último caso, como brechas das leis. Os princípios 

eram instrumentos utilizados como normas programáticas, como se fossem convicções 

pretendidas.  (FREITAS; GUIMARÃES, 2016, p.19) 

Atualmente, os princípios tornaram-se norteadores do ordenamento jurídico e 

adquiriram caráter normativo, apontando o caráter de eficácia dos demais regramentos do 

ordenamento, trazendo em questão se estes contrariassem suas orientações poderiam ser 

desconsiderados, perdendo integralmente sua validade e eficácia.  

Conforme definição de Luís Roberto Barroso, “ os princípios indicam uma direção, 

um valor, um fim, pois sugerem diferentes direções a serem seguidas numa ordem pluralista 

havendo muitas vezes colisões entre os princípios” (BARROSO, 2009, p. 209). Paulo 

Bonavides, igualmente conceitua princípios “[...] são qualitativamente a viga-mestra do 

sistema, o esteio da legitimidade constitucional, o penhor da constitucionalidade das regras de 



20 

 

uma Constituição, já que os mesmos sustentam e dão equilíbrio ao ordenamento jurídico”. 

(BONAVIDES, 2006, p. 294) 

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu Art. 1º, inc. III   a dignidade humana 

como princípio maior do Estado Democrático de Direito. Dele decorrem todos os demais 

princípios, quais sejam: liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade e solidariedade, 

entre outros. 2  

Cada pessoa tem internalizada em si, sua definição sobre o que é dignidade e está 

difere das demais definições de outros indivíduos, tornando sua conceituação difícil e de valor 

intrínseco. Sendo digno de respeito e proteção do Estado e da sociedade, suscitando um 

conjunto de direitos e deveres fundamentais garantidores contra todo ou qualquer ato de 

característica desumana ou degradante.   

Nessa perspectiva, Ingo Wolfgang Sarlet apresenta um conceito sobre o princípio da 

dignidade da pessoa humana , como sendo:  

“A dignidade humana é a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 

de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo 

e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar 

e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante 

o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida” (SARLET, 

2010, p. 70). 

Para Paulo Lôbo, “a dignidade da pessoa humana é o núcleo existencial que é 

essencialmente comum a todas as pessoas humanas, como membros iguais do gênero 

humano, impondo-se um dever geral de respeito, proteção e intocabilidade. Assim, viola o 

princípio da dignidade da pessoa humana todo ato, conduta ou atitude que coisifique a pessoa, 

ou seja a equipare a uma coisa disponível, ou a um objeto”. (LÔBO, 2009, p. 4)  

Segundo Maria Helena Diniz, “o princípio da dignidade da pessoa humana promove 

o pleno desenvolvimento dos membros da família, principalmente das crianças e 

adolescentes” (DINIZ, 2014, p. 7). Além disso, do princípio da dignidade da pessoa humana 

                                                           
2 CF/88, Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III- a dignidade da 

pessoa humana. 
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decorrem os princípios da cidadania, igualdade, solidariedade e também o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, por ser princípio universal no direito.  

Refutar a aplicabilidade do princípio da dignidade humana é interferir no 

desenvolvimento de cada membro familiar, considerando-se que é ela que dá ao indivíduo a 

estruturação de sua vida e está deriva da base familiar.  

Esboçando uma relação entre o princípio da dignidade humana e a Homoafetividade, 

verifica-se que há um liame direto entre elas, considerando-se que o desenvolvimento de cada 

ser humano engloba sua orientação sexual, assim como o respeito e a proteção pela sociedade. 

Rejeitar a opção homoafetiva é desrespeitar a liberdade dada a cada um, é excluir pessoas por 

suas preferências ou ainda da condição humana imposta a ela e prejudicar a efetuação do 

princípio da dignidade humana.  Assim sendo, qualquer forma de discriminação 

fundamentada na opção sexual do indivíduo contraria expressamente à Constituição Federal. 

(FREITAS; GUIMARÃES, 2016, p.21) 

  O instituto da adoção deve ser pautado na oportunidade de inúmeras crianças e 

adolescentes terem uma família que lhe garanta amor e o mínimo existencial para uma vida 

saudável e digna.  Não devendo ser empecilho para sua realização a orientação sexual, 

condição social ou outro fator que viole a dignidade da pessoa humana.  

Nesse contexto, Maria Berenice Dias afirma que: 

 

O direito a adoção por casais homoafetivos tem fundamento de ordem 

constitucional, não sendo possível excluir o direito a paternidade e à 

maternidade de gays e lésbicas sob pena de infringir o respeito à dignidade 

humana, pois o mesmo é que sintetiza o princípio da igualdade e da vedação 

de tratamento discriminatório de qualquer ordem (DIAS, 2009 p. 104).  

 

Por ser um critério para elaboração de um conceito materialmente aberto dos direitos 

fundamentais, o princípio da dignidade humana, conforme aduz Ingo Wolfgang Sarlet “ 

necessário se faz a análise do princípio da igualdade e da não discriminação por orientação 

sexual no que tange á possibilidade de adoção por casais homoafetivos” (SARLET, 2010, p. 

113).  

Nas ilustres palavras de Maria Berenice Dias, “o princípio da igualdade não se 

exaure no enunciado básico de que todos são iguais perante a lei, pois tal enunciado tende a 

desviar a atenção das diferenças, ignorando as variações interpessoais, passando não ser 

igualitário” (DIAS, 2009, p. 107). 

Na realidade, é preciso buscar a efetivação da igualdade material, pois a igualdade 

meramente formal poderia obstaculizar os direitos dos homoafetivos, deixando de lado as 
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diferenças que cada indivíduo individualmente. Assim, o princípio da igualdade deve ter a 

interpretação de uma proibição a discriminação por opção sexual.  

Nessa acepção, assegura Roger Raupp  Rios que:  

 

A igualdade formal reconhece a todos, independentemente da orientação 

homo ou heterossexual a qualidade de sujeito de direito, não identificando na 

prática como pessoa heterossexual. Diante do caso concreto, 

independentemente da orientação sexual da pessoa, a mesma isonomia 

formal deve ser aplicada no caso. Assim, não há a possibilidade de impedir o 

deferimento da adoção de uma criança por casais homoafetivos pelo simples 

fato de sua orientação sexual, por não ser os mesmos heterossexuais (RIOS, 

2001, p. 70).  

 

O preconceito imotivado e a visão embutida na sociedade de “família tradicional” 

sendo esta constituída por um casal de sexo oposto, por meio do casamento e como 

consequência a procriação, ainda é a maior causa de discriminação de casais homoafetivos e a 

eventual adoção por estes, impedindo a materialização de alguns direitos fundamentais do 

sujeito, logo, deve haver por meio do Estado um empenho maior para suprimir tais 

discriminações. 

Todavia, para alterar essa concepção, deve-se analisar a constituição da família pelo 

ponto de vista do vínculo afetivo, onde há de se concordar que relações interpessoais 

heteroafetivas ou homoafetivas encontram como base o amor e o desejo de unir-se e criar seus 

filhos, não sendo a opção sexual definidora desta vontade e do surgimento do desejo de amar 

e cuidar do próximo. (FREITAS; GUIMARÃES, 2016, p.22) 

Um lar carregado de afeto, mostra-se um ambiente familiar adequado por ter pessoas 

dispostas à educar, amar e oferecer ao adotado o melhor acolhimento possível, ocasionando 

sua inclusão.  

Acerca dessa matéria, dispõe Luís Roberto Barroso: 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana localiza-se no espaço em que é 

assegurado a todas as pessoas pela sua existência como sendo um respeito à 

criação, independente da crença que se professe quanto à sua origem. A 

dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito quanto 

com as condições materiais de subsistência, e também o desrespeito a esse 

princípio terá sido um dos estigmas do século que se encerrou e a luta por 

sua afirmação, pois representa a superação da intolerância, da discriminação, 

da exclusão, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, o diferente, na 

plenitude de sua liberdade de ser, pensar e criar (BARROSO, 2009, p. 252). 
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A preferência sexual do indivíduo nunca poderá ser vista como forma de 

discriminação social ou pelo Poder Público, justamente porque o princípio da igualdade serve 

como alicerce de proteção da livre orientação sexual. Ademais, o indeferimento da adoção por 

casais homoafetivos pelo Poder Público viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa 

humana, posto que tal princípio não pode ser criado, modificado ou extinto, já que a 

dignidade humana é reconhecida e determinada á cada ser humano.  

Apesar da Constituição Federal de 1988 vedar por meio do princípio da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade a discriminação, assegurando a adoção a casais homoafetivos, 

conforme os precedentes recentes.  Sozinha não tem a força necessária para transformar o 

cenário nacional de desigualdade e discriminação ainda atual, no entanto tais mudanças 

significam um marco inicial para mecanismos políticos de enfretamento e superação das 

desigualdades de gêneros, através da materialização desses direitos. (FREITAS; 

GUIMARÃES,2016, p.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     

O ordenamento jurídico e a sociedade evoluem com o passar do tempo e com o 

surgimento de novas problemáticas.  O ser humano é também um ser mutável, perfeiçoando 

suas ideias e valores ao longo de sua vida. 

Nessa ótica, a Ciência do Direito e seus operadores não poderiam ficar estáticos ou a 

margem dos novos acontecimentos da sociedade. Assim sendo, com a formação de novos 

núcleos familiares, como por exemplo as famílias homoafetivas e as famílias pluriparentais, 

onde vemos o afeto ser a principal base familiar.  
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A união homoafetiva, teve seu reconhecimento como entidade familiar, logo 

equiparando-se com a união estável, possibilitando a efetivação da adoção conjunta por esses 

casais, o que era garantido antigamente somente de forma individualizada, meio pelo qual 

excluía a criança de garantir eventuais direitos referentes ao outro pai ou outra mãe que a 

criava de forma conjunta com o adotante e ao par de ter seu nome na certidão de nascimento 

do filho por ele criado com tanto amor e cuidado.  

A adoção por casais homoafetivos em garantia ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, viabilizou o sonho de inúmeros casais de criarem um filho com todo seu afeto, 

cuidado, preocupação e respeito e de centenas de crianças e adolescentes de saírem de abrigos 

e terem finalmente um ambiente familiar adequado para o seu desenvolvimento.  

Preenchidos os requisitos legais, a Constituição Federal e a atual Lei de Adoção (Lei 

12.010/2009), bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) não fazem 

qualquer tipo de vedação a adoção por casais homossexuais. 

Ademais, a adoção nos dias atuais, objetiva o bem-estar principalmente das crianças 

e adolescentes, e não somente o bem-estar do adotante, devendo-se pautar no melhor interesse 

da criança e adolescente, garantindo o atendimento de suas necessidades reais.  

Contudo, há na sociedade ainda infundado preconceito quanto a adoção por estes 

casais, como argumento algumas pessoas opõem que haveria problemas ou confusões das 

crianças e adolescentes adotados em identificarem seu gênero, por terem como modelo a 

orientação sexual dos pais ou mães, e consequência tornarem-se homossexuais também. 

Todavia, pesquisas comprovam que tal argumento é totalmente falso, tendo comprovações 

que as crianças conseguem por meio do ciclo de convivência com familiares ou professores, 

distinguir os sexos feminino e masculino.   

A adoção por pares homossexuais está marcada e legitimada por diversos princípios 

constitucionais. Nesse sentido, pelo princípio da igualdade, a liberdade de escolha da 

sexualidade é elemento constituinte e próprio de cada indivíduo. 

Um ambiente familiar sadio e equilibrado em nada se correlaciona com a orientação 

sexual do adotante. Contrariamente, essa associação da opção sexual do adotante ser fator 

determinante para o deferimento ou não da adoção por casais homoafetivos é uma ofensa aos 

direitos fundamentais, sendo tal ato visto como verdadeiramente inconstitucional, ilegal e 

imoral, pois fere os mais importantes princípios fundamentais, tais como o princípio da 

dignidade da pessoa humana, da igualdade e da não discriminação.  

Dificultar que casais homoafetivos adotem conjuntamente é violar a própria 

Constituição Federal de 1988, visto que os homossexuais detêm direitos inerentes a própria 
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condição humana a seu favor, por isso, deixar de proteger tais direitos com fundamentos em 

sua opção sexual seria uma evidente discriminação a todas as normas elencadas na Carta 

Magna.  O Estado deve criar estruturas para disseminação da discriminação.  

Diante desta nova realidade jurídica e social, não há empecilhos no ordenamento 

jurídico nacional para a concessão conjunta da adoção para casais homoafetivos. Entretanto, o 

ponto que necessita ser modificado quanto ao assunto, são os julgamentos morais 

ultrapassados fundamentados no modelo de família tradicional no século passado, onde 

somente uniam-se homem e mulher por meio do casamento, objetivando a reprodução e 

perpetuação da espécie.  
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