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1. RESUMO 

 

Este projeto propõe estudar o tema da Adoção por Casais Homoafetivos e para 

tal finalidade buscar-se-á suporte nas leis, doutrinas, jurisprudências e textos 

jurídicos para que os casais homoafetivos possam adotar crianças de forma Legal, 

sem que haja repercussão na sociedade com valoração negativa acerca do tema, 

que é polêmico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa abrir a mente das pessoas para que elas aceitem o diferente, 

porque apesar da evolução da sociedade em relação a certas eventualidades 

peculiares do homem, ela ainda não avançou no sentido de aceitar as diferenças 

particulares de cada indivíduo. 

Para que os aceite para que possam adotar crianças e adolescentes, tirando-

os dos lares adotivos que o Estado mantém, mas que não tem capacidade de 

mantê-los. Colocando em risco o desenvolvimento emocional e social desses 

indivíduos. 

A própria Constituição garante a proteção da família, que é à base da 

sociedade, em seu Art. 226. Embora os filhos sejam de casais heterossexuais, 

muitas vezes eles abandonam os próprios filhos por diversos motivos, que acabam 

em lares adotivos que não os individualizam como seres humanos, tornando-os 

apáticos e não conseguindo se relacionar com outras pessoas na sociedade. 

Podendo, inclusive, ao sair desses lares, ser criminosos, por falta de opção. 

Com a adoção, essas crianças/adolescentes poderão ter uma oportunidade 

para viver como um cidadão na sociedade sem ser discriminado por ter “caído” na 

vida criminosa. 

Mesmo tendo dois pais/mães, eles serão amados, como se fossem filhos 

biológicos, e terão os mesmo direitos civis que um filho biológico tem. 

Hoje em dia, a família está baseada na afetividade que as pessoas sentem em 

relação à outra e não em laços sanguíneos, que não significam nada se comparados 

aos laços afetivos. 



4 
P r o j e t o  d e  I n i c i a ç ã o  C i e n t í f i c a  

 

3. OBJETIVOS 

 

Encontrar parâmetros na lei para responder os questionamentos surgidos na 

sociedade sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos. Sabendo-se que a 

sociedade é preconceituosa e que não aceita o diferente. 

Tentar entender os motivos que levam as pessoas a atacarem outras que são 

diferentes, desrespeitando a dignidade alheia. E pior, atacando as próprias crianças 

que foram adotas. 

É lamentável que a sociedade não observe o bem que está sendo feito às 

crianças adotadas. Não entende que os próprios pais biológicos não as quiseram, 

deixando-as abandonadas, sem esperança de vida, a sua própria mercê. Até que 

encontra pessoas para lhes dar um lar de amor, segurança, dignidade. E o que 

acontece? São espancadas até a morte. 

Seria melhor que as crianças morassem nas ruas, se transformando em 

marginais a serem adotas por esses casais? Que sociedade mata uma criança que 

teve a chance de ser amada, de ser feliz, de ser alguém e de ter uma oportunidade 

na sociedade? 

Os direitos fundamentais dessa criança deixaram de ser relevante a partir do 

momento em que fora adotada?  

Até quando que a sociedade vai praticar atos de homofobia e deixar os 

diferentes em paz. Até que todos os homossexuais morram? Deixarem de existir? 

Que vivam na clandestinidade? Com medo? 

Até quando os crimes homofóbicos ficarão impunes? 

Todos têm o direito de ser feliz, sejam os adotantes, sejam os adotados. Neste 

caso, a prioridade será sempre as crianças. 

 

4. METODOLOGIA  

 

As principais técnicas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa, eleitas 

de acordo com as especificidades do temário proposto, são listadas a seguir: 
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Pesquisa bibliográfica: levantamento de livros, artigos científicos, teses, 

dissertações, textos obtidos por meio da internet e demais fontes documentais 

disponíveis; 

Pesquisa documental jurídica: levantamento da legislação, doutrina e 

jurisprudência existentes para, por meio da compilação de informações e 

posicionamentos doutrinários, elucidar e os temas propostos na pesquisa; 

O referencial teórico-metodológico a ser adotado para nortear a observação 

dos fenômenos jurídicos à luz do método dedutivo, isto é, partindo-se da premissa 

geral para a resultante obtida pela lógica formal e materializada na aproximação 

máxima com o substrato social analisado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Desde a criação do mundo e até recentemente, a família consistia em homem, 

mulher e filhos. De acordo com o Art 226, que diz: “A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado”. E no parágrafo 3º, que complementa o artigo: 

“Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e 

a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento”. 

Para que o casal, homem e mulher, que não fosse casado legalmente e 

quisesse que o companheiro tivesse algum benefício, tinha que se comprovar 

perante o juiz à união estável por meio de provas documentais e/ou testemunhais. E, 

assim, o juiz por meio da sentença reconhecia a união estável. 

Ocorre que os casais homossexuais não tinham privilégios em relação à união 

estável, um bom exemplo disso seria o benefício em colocar o companheiro nos 

planos de saúde. Não havia como, pois a lei não os amparava. 

Unindo, então, os artigos 1º, III, 5º caput e 226 do mesmo diploma legal – CF – 

que os juízes passaram a reconhecer os direitos dos casais homoafetivos, por causa 

da dignidade da pessoa humana que está atrelada ao Art. 1º, III da CF e de seus 

Direitos Fundamentais, como discorre o Art. 5 da CF, que consequentemente são 

inerentes ao ser humano. 

Com o entendimento relacionado aos artigos acima, o Supremo Tribunal 

Federal reconheceu a união entre casais homoafetivos por intermédio do julgamento 
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da ADI 4.277 e da ADPF132/RJ, garantindo assim, todos os direitos que os casais 

heterossexuais obtêm por meio do casamento, união estável. 

Um trecho da ementa do acórdão diz que a “Isonomia entre casais heteroafetivos e 

pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no 

igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura 

central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da 

interpretação não-reducionista do conceito de família como instituição que também 

se forma por vias distintas do casamento civil”. 

De acordo com Carolina Valença Ferraz: “A dignidade humana abriu caminho 

para chamar sob o mesmo teto protecionista o homossexual e os parceiros 

homossexuais isto é, a pessoa humana, sem distinção de gênero ou orientação 

sexual. Neste contexto, o afeto refunda o conceito de família, que passou a não mais 

ser considerada aquela formada exclusivamente por um homem e uma mulher”1. 

Uma vitória para esses casais terem seus direitos reconhecidos pelo Judiciário, 

mas não em relação à adoção, apesar de o acórdão citá-la, juntamente com outros 

direitos adquiridos por meio do casamento, a sociedade ainda não a aceitou, por 

causa do preconceito que existente. 

Veja-se mais um trecho do acórdão: “É que, no caso da ação proposta pelo 

Governador do Estado do Rio de Janeiro, tal unidade federada só pode 

reconhecer e efetivar os direitos de seus servidores se vier a trabalhar com 

elementos conceituais que já se encontram positivados na Constituição e no 

Código Civil, nessa ordem. É como dizer: a correta aplicação das normas 

estaduais inerentes à união duradoura entre pessoas do mesmo sexo reclama, 

para a sua concretização, a incidência de institutos de Direito Constitucional e 

de Direito Civil, como, verbi gratia, os institutos da família, do casamento, da 

união estável e da adoção”. 

O que os casais heterossexuais faziam quando não podiam gerar filhos? A 

única opção viável era a adoção. Eles adotam crianças e/ ou adolescente para 

inseri-los em seu seio familiar. 

E como funciona a adoção? O casal se dirige a uma Vara da Infância e 

Juventude, e lá estando, preenche um cadastro com informações e documentos 

pessoais, antecedentes criminais e judiciais. Após, é realizada uma entrevista por 

                                                           
1
 FERRAZ, Carolina Valença. Manual do Direito Homoafetivo. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. 
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meio de um estudo psicossociopedagógico. Aprovado o pedido, o casal poderá se 

inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. 

Quando ocorre a adoção, os pais adotivos têm que ter consciência do que 

acontecerá com eles na esfera cível. De acordo com o Art. 41 do ECA, que diz que 

“a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 

inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 

os impedimentos matrimoniais”. De acordo com esse artigo, o adotado será 

reconhecido como filho legítimo do casal, podendo herdar seus bens na sua 

integralidade, com o falecimento dos mesmos. Assim, como o Art. 20 que corrobora 

o artigo anteriormente citado, dizendo que “os filhos, havidos ou não da relação do 

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

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. 

Como visto anteriormente, o casal homoafetivos, mesmo com o 

reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, não podiam adotar por 

causa da discriminação que sofriam da sociedade. 

A sociedade vive em processo de constante evolução, seja em relação às leis, 

seja em relação ao seu comportamento. Deste modo, imagina-se que a sociedade 

modifica o direito e o direito regula o comportamento em sociedade. Neste contexto, 

afirma-se então que as leis sempre vão encontrar meios de resolver os conflitos que 

a sociedade propõe. Nem sempre ocorre assim, porque apesar de haver as 

evoluções na sociedade e nas leis, elas não são sincrônicas. A lei nem sempre está 

à frente da sociedade, fica sempre um ou dois “passos” atrás, até porque é a 

sociedade que faz o direito acontecer. 

Para que haja um equilíbrio entre a lei e a sociedade, existe a jurisprudência, 

que é um conjunto de decisões e interpretações das leis feitas pelos Tribunais 

Superiores, adaptando as normas às situações de fato. O que é algo relevante, até 

porque não precisa que haja um projeto de lei que pode ser engavetado e nunca ser 

aprovado, como é o caso do tema em tela. 

Voltando ao conceito de família que mudou drasticamente, que hoje é 

constituída por casais heterossexuais, homoafetivos e monoparental. 

Apesar da evolução da sociedade, ainda existe um enorme preconceito 

relacionado aos casais homoafetivos, e por causa do preconceito há violência contra 

os homossexuais. Ocorre que a Constituição Federal em seu Art. 3º, IV, discorre 
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sobre “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação”. 

Discriminação, eis aí a palavra chave para não se alcançar o bem comum de 

todos, ocorrendo justamente o contrário do que dita nossa Constituição. 

Carolina Valença Ferraz diz: “O Texto Constitucional, refletindo os anseios da 

sociedade e da própria pessoa humana, inscreveu como seu objetivo a „promoção 

do bem de todos”, “sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”. Procurou-se desferir o golpe derradeiro no 

preconceito, dizendo, claramente, do objetivo de expurgá-lo da sociedade, buscando 

uma justiça social em favor dos homossexuais. Não só destes, mas também dos 

demais vulneráveis: das crianças e adolescentes, das mulheres, dos negros, das 

demais etnias dos portadores de necessidades, entre outros”.2 

Há discordância entre o que a autora diz e a sociedade, porque as pessoas 

que são mesquinhas, individualistas, regidas pelo ódio ao que é diferente de seus 

costumes, desprezando até mesmo os que são diferentes dentro da própria família, 

marginalizando-os. Não aceitando certos tipos de comportamento. Prefere ver o 

parente morto à aceitá-lo como sendo “gay”. 

Há hoje os chamados Crimes de Ódio, e dentro desses crimes estão os Crimes 

Homofóbicos, que é: “quando um gay, lésbica ou transgênero é assassinado por um 

não-homossexual, tendo como motivo ou inspiração do crime o fato da vítima 

pertencer a uma minoria sexual socialmente estigmatizada e extremamente 

vulnerável, ou por ostentar um estilo de vida diferenciado, aí então não se trata de 

um homicídio passional, mas um crime homofóbico”.  

Os crimes homofóbicos nem sempre são investigados com o devido respeito 

em relação à vítima. Por causa do preconceito eles são classificados de homicídio, 

além da vítima levar uma parcela da culpa por estar morta ou por ter sido 

espancada. 

Divagação a parte, e voltando a adoção. 

Casais homossexuais não têm compatibilidade para engravidarem. Homem 

não engravida homem e tampouco mulher engravida mulher. O desejo que esses 

casais têm é o mesmo do que os dos outros casais, o desejo de ter um filho, uma 

criança para amar e ser amados por ela. 

                                                           
2
 FERRAZ, Carolina Valença. Manual do Direito Homoafetivo. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. 
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Como dito anteriormente, há um cadastro para adoção de crianças e 

adolescentes. O casal se cadastra, passa por entrevista e se aceito é inserido no 

Cadastro Nacional de Adoção. Serve tanto para os solteiros, casais heterossexuais 

e casais homossexuais. 

No último caso, quem decidirá sobre a adoção será o judiciário, justamente por 

causa do preconceito, porque a sociedade não deixará que uma criança/adolescente 

seja inserida num lar onde receberá amor e cuidados por pais do mesmo sexo, mas 

o Art. 19 do ECA prevê: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 

educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 

assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 

pessoas dependentes de substância entorpecentes”. Há esquizofrenia por parte da 

sociedade no que tange respeitar as leis. 

O judiciário tem feito intervenções para resolver a peleja para o bem da criança 

a ser adotada. Ele tem dado decisões favoráveis em relação aos adotantes. Até 

porque há provas documentais – os estudos psicossociopedagógico - nos autos 

informando-o de que o casal está apto para dar prosseguimento à adoção, como 

pretendia anteriormente. 

Apesar de o judiciário ser favorável à adoção por parte dos casais 

homoafetivos, inclusive o STF já se posicionou favoravelmente acerca do assunto. A 

ministra Cármen Lúcia negou seguimento ao Recurso Extraordinário do MP-PR, 

justificando que há harmonia entre o acórdão recorrido e a Jurisprudência do STF, 

citando, ainda a ADI 4.277 e a ADPF 132. 

A ministra fez questão de colocar um trecho daquele acórdão em sua decisão 

para que corroborasse com o que decidiu.  

Segue o trecho do acórdão que teve o voto do Ministro Relator: “a Constituição 

Federal não faz a menor diferenciação entre a família formalmente constituída e 

aquela existente ao res dos fatos. Como também não distingue entre a família que 

se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação 

homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginastica mental ou alquimia interpretativa, 

da para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo 

“família” nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. (...) Sabido que 

lugar de crianças e adolescentes não e propriamente o orfanato, menos ainda a rua, 
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a sarjeta, ou os guetos da prostituição infantil e do consumo de entorpecentes e 

drogas afins”. 

Esse julgamento, relacionado à união homoafetiva, ocorreu em 2001, mas a da 

adoção é de março de 2015, mas, mesmo assim, até hoje ainda há muito 

preconceito por parte da sociedade, que continua não aceitando que duas pessoas 

do mesmo sexo possam se relacionar e adotar crianças para serem inseridas em 

seu seio familiar. Tirando-as do futuro incerto e triste que a própria sociedade, que 

finge em se importar, lhes impõe. 

É triste pensar que os adotados estão sofrendo bullyng pela não aceitação da 

sociedade. Outro dia, saiu uma notícia de que um filho adotado por casais 

homoafetivos foi espancando, esteve internado em estado grave no hospital até vir a 

óbito. 

O Art. 3º do ECA prescreve que “a criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 

de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.” 

Oportuno dizer que “(...) a família homoafetiva é tão digna e tão capaz de 

atender aos melhores interesses da criança quanto a família tradicional”.3 

 

6. RESULTADOS 

 

De posse com os resultados obtidos com a pesquisa, vê-se claramente que 

surgiram doutrinas e jurisprudências por meio de interpretação das leis, 

principalmente da Constituição Federal, para resolver essa questão da adoção por 

casais homoafetivos e as consequências jurídicas que advém da adoção. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi de suma importância para entendimento das Leis e o 

sentimento da sociedade quando se trata de adoção por casais homoafetivos e 

                                                           
3
 FERRAZ, Carolina Valença. Manual do Direito Homoafetivo. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. 
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pelos que ganharam o direito de adotar crianças que não têm família, a partir de um 

julgado pelo STF. Foi um grande avanço dentro de uma sociedade preconceituosa. 
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