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1. Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo tratar da adoção por casais 

homossexuais na atualidade brasileira, demonstrando-a como consequência da 

evolução social e aplicação da real isonomia quanto às relações familiares pelo 

direito brasileiro e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Diante desta questão, há que se tratar primeiramente do conceito de família 

desde sua origem histórica até as mais recentes interpretações jurisprudenciais. 

Em um segundo momento, far-se-á breve introdução sobre o conceito de 

adoção, igualmente importante para a melhor compreensão do assunto. 

Finalmente será lançado o tema da adoção por casais homoafetivos no Brasil 

bem alternativas que vêm sendo tomadas para driblar os óbices apresentados 

durante o processo de habilitação e adoção. 

Por fim, demonstrar-se-á a importância de um processo de adoção que seja 

verdadeiramente focado no bem-estar da criança ou adolescente, haja vista os 

números discrepantes a respeito, defendendo o desprendimento de pré-conceitos 

que não encontram base científica que os mantenha.  

 

2. Introdução 

A adoção por casais homoafetivos têm chamado para si a atenção da 

população brasileira, principalmente nos últimos anos, com constantes decisões 

jurisdicionais favoráveis ao instituto. 

Entretanto, embora os números relativos à este tipo de adoção venham 

tomando maiores proporções no Brasil, não se pode deixar de apreciar a enorme 

dificuldade que os casais homoafetivos enfrentam para que tenham êxito em tal 

empreitada. 

Ao se analisar friamente os números do Cadastro Nacional de adoção, não há 

motivos para preocupações: há mais interessados em adotar do que menores para 

serem adotados. Contudo, a realidade esmiuçada é completamente oposta, uma vez 

que existe uma preferência por crianças entre zero e três anos, brancas, sem irmãos 

e sem doenças crônicas. Estas características não correspondem à maioria negra 

ou parda, maiores de três anos, com irmãos e doenças crônicas que procuram um 

lar. 



Ademais, na sociedade ainda existe o pensamento de que crianças que 

convivam com pessoas homossexuais terão tendências negativas de 

comportamento ou serão vítimas potenciais de violência sexual. 

Deste modo, decisões jurisprudenciais a favor da adoção de crianças e 

adolescentes por casais formados por pessoas do mesmo sexo vêm se tornando 

cada vez mais recorrentes na sociedade Brasileira, fato este que tem contribuído 

não só para que a dignidade da pessoa humana, princípio basilar do Direito pátrio, 

seja exercida, como também para que a máxima do bem estar do menor seja 

aplicada. 

 

3. Objetivos  

Como objetivo basilar deste artigo, tem-se a identificação de problemáticas no 

processo de adoção no Brasil e possíveis melhorias a serem apontadas, de modo 

que, por fim, obtenha-se um processo de adoção mais célere e eficiente, que 

reduzisse ao máximo o número de menores que aguardam por um lar definitivo. 

Tal questão revela-se de extrema importância, pois ao analisar-se os números 

fornecidos nos cadastros de adoção, é possível perceber que ali existem problemas 

a serem transpassados. 

Busca-se também demonstrar e consequentemente fomentar discussões sobre 

o processo de adoção por casais homoafetivos e as barreiras impostas, tanto ao 

tratar da falta de regulamentação como os pré-conceitos que nada mais são do que 

reflexos de uma sociedade cuja influência cristã se faz muito mais presente do que 

se imagina. 

Assim sendo, há que se dizer que o que se busca neste momento é identificar 

óbices e propor melhorias, tendo sempre como princípio basilar a dignidade da 

pessoa humana e o bem estar do menor durante os processos de adoção no Brasil. 

 

4. Metodologia 

Para o desenvolvimento do presente fora feita a identificação da problemática 

envolvendo a adoção conjunta feita por casais homoafetivos na atualidade brasileira. 

Para tanto, mister foi tentar encontrar a definição de família bem como de adoção, 

buscando sempre a base histórica e influência da sociedade nestas questões. 

Assim, para engrandecer o presente artigo, foram objeto de estudo a doutrina 

brasileira, decisões jurisprudenciais de suma importância e consideradas marcos ao 



que tange o direito de família, consulta nos cadastros nacionais de adoção e em 

artigos e monografias disponíveis. 

Por fim, fora efetivado o estudo dos casos e notícias dos processos de adoção 

no Brasil por casais homossexuais, para que óbices fossem melhor identificados e 

finalmente superados. 

 

5. Desenvolvimento  

5.1 Breve histórico dos conceitos de família 

A princípio, família nada mais era do que uma instituição cuja finalidade era a 

procriação, sendo inclusive identificada por lei através do casamento (DIAS, 2015, 

p.132).  

Atualmente a sociedade não enxerga a família por este prisma, mas sim pelo 

conjunto de pessoas que estão ligadas através do afeto, como tão bem mencionam 

doutrinadores como Paulo Roberto Gonçalves, Maria Berenice Dias, Pablo Stolze 

Gagliano e Maria Helena Diniz.  

Inclusive, tal questão serve de base e fundamento para a instituição do que é 

chamado no Direito Pátrio de união estável, o qual trata de maneira isonômica 

aqueles que vivem juntos através do afeto e têm a intenção de constituir família 

àqueles que são casados frente o Direito Civil brasileiro.  

Com a evolução temporal aliada às alterações de comportamento social e 

desprendimento do Estado para com a Igreja, houve incontáveis avanços nesta 

seara, inclusive levando ao art. 227 da Constituição Federal de 1988 em seu 

parágrafo 6º com os dizeres: “Os filhos havidos ou não da relação de 

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

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” 

Assim sendo, conclui-se que em muito foi alterada a concepção de 

família nos moldes atuais do que era no advento do Código Civil de 1916. 

 

5.2 Famílias homoafetivas no Brasil 

As famílias homoafetivas no Brasil nada mais são do que a união de 

pessoas do mesmo sexo através do afeto. Tal concepção não prescinde a 

existência de casamento civil entre os envolvidos, mas desde os julgamentos 

das ADPF 132/RJ, ADI 4277/DF, do REsp 1.183.378 que culminaram na 



Resolução 175 datada de 14-05-2013 proveniente do Conselho Nacional de 

Justiça, não há óbice legal para que, caso interessados, os envolvidos em 

relacionamento homoafetivo poderão transformar união estável em 

casamento, bem como não há a possibilidade da autoridade responsável se 

escusar a realizar a conversão. 

Ainda no que tange às uniões homoafetivas, existe o enunciado 601 da 

VII Jornada de Direito Civil que esclarece: “É existente e válido o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo.” 

 

5.3 Breve histórico do sistema de adoção Brasileiro 

Muito do que se tem hoje sobre a adoção no Direito Brasileiro sofreu alterações 

do que era no passado, dada a grande influência da Igreja no Estado. Assim sendo, 

nos primórdios deste instituto, a finalidade da adoção nada mais era do que a 

continuidade das famílias que não conseguiam ter herdeiros pelas vias naturais. 

Diante da falta de regulamentação desta situação no século XIX, os juízes da 

época tiveram que inovar, de modo que somente o Código Civil de 1916 veio à 

regulamentar a adoção.  

No diploma acima mencionado, para que pudesse haver a adoção, era 

necessário que o candidato a adotante tivesse mais de 50 anos, não tivesse filhos 

legítimos ou legitimados, diferença mínima de 18 anos de idade entre adotante e 

adotando, dentre outros requisitos. 

Em 1957, houve o advento da Lei 3.133/57 que passou a tratar a adoção como 

ação assistencial, bem como causou algumas alterações significativas na 

regulamentação da época, a exemplo da redução de idade mínima dos 50 para 30 

anos, bem como a permissão para a adoção por aqueles que já possuíam filhos 

legítimos ou legitimados. 

Há que se ressaltar que tal regulamentação é amplamente diferente do que 

tem-se no Direito Brasileiro atual, onde o processo de adoção é regulamentado pelo 

próprio Estatuto da Criança e Adolescente ( Lei 8.069/1990) e pela Lei de Adoção 

(Lei 12.010/2009). 

 

5.4 Conceito 



Em definição de Carlos Roberto Gonçalves, a adoção é ato de englobar 

terceiro não relacionado ao seio familiar (Gonçalves, 2011, p.376). Já Silvio 

de Salvo Venosa define a adoção como sendo:  

...a modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação 

natural [...] A adoção contemporânea é, portanto, um ato ou negócio 

jurídico que cria relações de paternidade e filiação entre duas 

pessoas. (VENOSA, 2009, p.267). 

Percebe-se, portanto, que o instituto da adoção cria laços, e por 

consequência atribui deveres e direitos aos envolvidos como se houvesse 

ocorrido a paternidade ou maternidade biológica, ainda que não haja qualquer 

compatibilidade genética entre os envolvidos.  

Regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90), entretanto, em seu art. 39 parágrafo 1º, percebe-se que a adoção é 

a ultima ratio nos procedimentos de reinserção da criança e do adolescente 

na sociedade familiar, note-se: 

“Art. 39.  ........................................................................... 

 

§ 1o  A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se 

deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção 

da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do 

parágrafo único do art. 25 desta Lei. (L 8.069/90) 

 

5.5 – Requisitos e procedimento para a adoção no Brasil 

A adoção no Brasil hoje é regulamentada através do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90) alterado pela Lei 12.010/2009, de modo que são exigidos 

requisitos mínimos, a saber: Maioridade do candidato à habilitação como adotante, 

diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotando, existência de união estável 

ou casamento entre candidatos à adoção conjunta, estabilidade familiar, dentre 

outros requisitos. 

Uma vez cumpridos estes requisitos, os candidatos à pais ou mães adotivos 

passam a integrar cadastros da comarca que habitam, bem como o cadastro 

nacional de adoção, que hoje soma aproximadamente 40 mil candidatos. 

Embora extremamente resumido, este procedimento se apresenta 

demasiadamente burocrático, principalmente diante da necessidade de análises 



profundas e procedimento de destituição de poder familiar no que tange as crianças 

e adolescentes envolvidos. Hoje, o número de crianças ou adolescentes à espera de 

um lar definitivo de acordo com o cadastro nacional de adoção é de 

aproximadamente 7.5 mil. 

 

5.6 Famílias homoafetivas que adotam no Brasil 

Os óbices processuais impostos aos casais homoafetivos no Brasil passaram a 

ser transpostos a medida em que o Supremo Tribunal Federal efetuou a 

interpretação conforme sem redução de texto em relação ao tratamento isonômico a 

ser dado aos casais homo e heteroafetivos. 

Muito embora tenha surgido tal interpretação, o caráter subjetivo do que se 

chama estabilidade familiar e o pensamento arcaico de muitos aplicadores do Direito 

envolvidos nos processos de adoção, os casais homossexuais vinham enfrentando 

óbices ao desejo de efetivamente serem pais e mães e darem um lar às crianças. 

Neste ponto, há que se salientar que não se trata apenas do direito ao 

tratamento isonômico em um processo judicial, mas também ao desenvolvimento 

sadio do menor, que era cerceado do seu direito de crescer em uma família. 

Diante desta situação, os casais homoafetivos passaram a adotar estratégias 

para ter o pedido de adoção aceito, como por exemplo a tentativa de habilitação de 

somente um dos componentes do casal. Entretanto, ainda que o parecer fosse 

positivo e a adoção se concretizasse, a criança ou adolescente não dispunha dos 

direitos adquiridos por parte daquele que não a adotou oficialmente, de modo que 

passava a ser privada de direitos que iam desde previdenciários até aos ligados à 

personalidade. 

Este paradigma começou a mudar a partir do momento em que o companheiro 

daquele que anteriormente havia adotado pleiteava o reconhecimento do status quo 

correspondente a verdade real, como pai ou mãe do menor, a exemplo do REsp 

889.852/RS em que aquela que vivia em união estável com a primeira adotante 

pleiteava o reconhecimento da adoção por sua parte, e a ementa segue:  

EMENTA 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇAO DE MENORES POR 

CASAL HOMOSSEXUAL. SITUAÇAO JÁ CONSOLIDADA. 

ESTABILIDADE DA FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS 

AFETIVOS ENTRE OS MENORES E A REQUERENTE. 



IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES 

DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL 

FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS 

ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA. 

1. A questão diz respeito à possibilidade de adoção de crianças 

por parte de requerente que vive em união homoafetiva com 

companheira que antes já adotara os mesmos filhos, circunstância a 

particularizar o caso em julgamento(...).  

Como alternativa paralela a esta questão, os casais homoafetivos que buscam 

a habilitação conjunta têm se valido de algumas estratégias a fim de facilitar o 

processo, como a escolha daquelas crianças ou adolescentes que são preteridos no 

procedimento de adoção. 

Ademais, o próprio Ministério Público surgiu com alternativas, como a 

propositura de que os casais homoafetivos passem a adotar adolescentes, ou seja, 

maiores de 12 anos pois, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a oitiva 

do menor se faz necessária nestes casos. 

 

6 – Resultados  

Com a presente pesquisa, observa-se que ainda existe disparidade no que 

tange o tratamento atribuído a casais homossexuais e demais pretensos adotantes, 

tais como os solteiros ou até mesmo os casais heterossexuais.  

A diferente forma de tratar as pessoas de acordo com sua opção sexual, a 

exemplo de como ocorreu com a definição de família e o próprio instituto da adoção, 

nada mais é do que reflexo do comportamento social com o que é tratado como 

aceitável.  

Entretanto, aceitar esta justificativa não pode significar o conformismo com a 

situação, que reflete a disparidade nos números. Conforme afirmado anteriormente, 

verifica-se isto ao se contrapor os extremos, onde encontram-se, aproximadamente, 

40 mil candidatos à adotantes e cerca de 7.5 mil crianças e adolescentes em busca 

de um lar definitivo no Brasil. 

Ao analisar esta problemática diante do princípio da dignidade da pessoa 

humana, há que se buscar o bem estar do menor e a isonomia de tratamento entre 

os cidadãos. Há ainda que se concordar que existe um déficit no tratamento entre 



homossexuais e heterossexuais no Brasil, e que, no caso estudado, os reflexos 

negativos atingem não só os casais homoafetivos que se veem obstaculizados nos 

processos de adoção, como também os menores que estão em busca de um lar 

definitivo. 

As alternativas tomadas por estes casais que labutam por um processo de 

adoção mais isonômico, através da escolha de menores que normalmente são 

preteridos, só fazem colaborar com o melhor desenvolvimento social dos mesmos, 

bem como chamam aos olhos da população a questão defendida. 

Há que se ressalvar que, inclusive a ideia defendida amplamente pelo 

Ministério Público, de que a adoção por casais homoafetivos se dê para aqueles 

com mais de 12 anos para que estes sejam ouvidos, não é de todo mal, vez que 

chama aos olhos outra parcela rejeitada nas filas de adoção. 

Insta ainda mencionar que a ideia defendida amplamente pelo Ministério 

Público, de que a adoção por casais homoafetivos se dê para aqueles com mais de 

12 anos para que estes sejam ouvidos, não é de todo mal, vez que chama aos olhos 

outra parcela rejeitada nas filas de adoção. 

Entretanto, esta obrigatoriedade defendida não deve ser amplamente 

amparada, haja vista a possibilidade de, facultativamente, ouvir-se o menor de 12 

anos no processo de adoção. 

 

7 – Considerações Finais  

Por fim, conclui-se que as iniciativas tomadas pelos defensores da comunidade 

LGBT, magistrados e membros do Ministério Público servem para desafogar as filas 

de menores aguardando um lar por definitivo, mas podem também ser consideradas 

medidas paliativas, justamente por não sanar a questão de uma vez por todas. 

Fato é que, só a partir de uma regulamentação em definitivo os óbices 

subjetivos aplicados ao processo de adoção no Brasil não poderão ser aplicados, a 

exemplo de como ocorre com os solteiros ou casais heterossexuais. 

Para tanto, se faz extremamente necessária a movimentação da sociedade 

para que os legisladores sejam efetivamente provocados a promover a mudança. 

Deste modo, o instituto da adoção efetivamente poderá atingir seu fim, que é 

promover o desenvolvimento saudável dos menores e da entidade familiar, fazendo 

valer os dizeres da Carta Magna brasileira, que preza pela dignidade da pessoa 

humana e a igualdade entre os cidadãos. 
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