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1. RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objeto a análise da evolução do 

reconhecimento das uniões homoafetivas no Brasil e no mundo e as suas 

repercussões práticas na aplicação do direito, como a possibilidade de adoção e 

técnicas de reprodução assistida. 

Após o advento da Constituição Federal de 1988 e novos entendimentos 

jurisprudenciais, o ordenamento jurídico vem passando por inovações no que tange 

ao direito de família, considerando a afetividade como parâmetro essencial para a 

consolidação do vínculo da parentalidade. Com esse reconhecimento, portanto, 

torna-se possível que casais homoafetivos encontrem caminhos para o sonho da 

maternidade / paternidade, seja através da adoção, como da reprodução assistida, 

sempre observando o melhor interesse da criança. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

É notório, atualmente, no cenário jurídico nacional, bem como da própria 

sociedade, a resistência ao reconhecimento dos direitos da população LGBTI. Tais 

problemas vêm sendo amenizados, vagarosamente, com a edição de Tratados e 

Convenções Internacionais reconhecedores de direitos humanos, Leis que 

disciplinam normas básicas da homoafetividade e a atuação de movimentos sociais. 

Entretanto, tais mecanismos são insuficientes diante do constante preconceito 

social. 

De plano, o objetivo da pesquisa é demonstrar que os direitos LGBTI são 

naturalmente humanos e passíveis de proteção constitucional em todas as esferas, 

especialmente no âmbito do direito de família. Além da necessidade de 

reconhecimento dos vínculos afetivos como entidade familiar, é preciso possibilitar 

que estes casais exerçam o direito da parentalidade, sem qualquer distinção. 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

fundamentam que o princípio do melhor interesse da criança é aquele do bom 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do menor, em condições de 

liberdade e dignidade. Este parâmetro deve ser interpretado de forma ampla, não 

admitindo qualquer elemento discriminatório, como ocorre nos casos de adoção por 

casais homoafetivos. 



Os principais requisitos para a adoção, de acordo com a legislação brasileira, 

são “reais vantagens para o adotando” e “motivos legítimos”. Ou seja, para que se 

concretize a nova formação familiar, é injustificável a resistência em aceitar que 

homossexuais ou parceiros do mesmo sexo se habilitem para o processo, já que a 

própria lei não faz qualquer ressalva sobre a orientação sexual dos adotantes. 

Importante também observar que parte da fundamentação adotada ao longo 

de toda a pesquisa se encontra em estudos de psicologia e psicanálise, 

principalmente no que tange a viabilidade de educação e formação da criança por 

casais homoafetivos. 

O Poder Judiciário, da mesma forma, adota uma interpretação teleológica 

como forma de suprir a lacuna existente quanto a esta problemática. Percebe-se 

claramente que a jurisprudência tem se mostrado favorável à consideração destes 

relacionamentos como uniões estáveis, bem como a possibilidade de propiciar a 

adoção e a formação de uma família substituta, capaz de exercer um bom exercício 

das funções em todos os âmbitos e em benefício dos filhos. 

Quanto a reprodução assistida heteróloga em uniões homoafetivas, a 

pesquisa fundamenta-se na Resolução n˚ 2.121/2015 do Conselho Federal de 

Medicina e na jurisprudência atual dos Tribunais.  

A Resolução em comento assegura que todas as pessoas, independente da 

orientação sexual ou identidade de gênero do casal, podem ser receptoras das 

técnicas de reprodução assistida, difundindo a sua utilização no campo da 

parentalidade. Entretanto, para pacificar também os problemas oriundos da escolha 

de material genético dos próprios cônjuges, sejam casais femininos, como 

masculinos, a justiça vem reconhecendo o direito ao duplo registro da criança, fato 

em que o direito de paternidade será exercido em iguais condições. 

 

3. OBJETIVOS 

 

a) Analisar a evolução do direito de família nas uniões homoafetivas. 

b) Reconhecer a afetividade como vínculo essencial de formação das novas 

famílias. 

c) Demonstrar a possibilidade jurídica de adoção e reprodução assistida por 

casais homoafetivos. 

 



4. METODOLOGIA 

 

A investigação do tema se perfaz pelo método dedutivo, em observância às 

inovações legislativas e jurisprudenciais, através dos princípios constitucionais da 

pessoa humana, e, posteriormente, com o amparo da doutrina, o estudo das novas 

formas de parentalidade em uniões homoafetivas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O trabalho vem sendo desenvolvido a partir de pesquisas de campo, através 

de leitura de artigos científicos, obras literárias, julgamentos recentes dos Tribunais 

Superiores e órgãos de desenvolvimento do Direito de Família. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Com a pesquisa em andamento, já é possível considerar o reconhecimento 

do direito de casais homoafetivos na formação de novos arranjos familiares, através 

do Poder Judiciário brasileiro, principalmente com o direito à parentalidade, seja 

através da adoção, como também das técnicas de reprodução assistida. 
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