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RESUMO 

PEREIRA, Juliana Beatriz Nunes, Adoção por casais homoafetivos. 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à 

conclusão do curso Graduação em Direito, da Faculdade Cidade Verde – 

FCV, realizada no 2º semestre de 2016. 

 

O presente trabalho tem por objeto a adoção por casais homoafetivos, mais 

concretamente, sobre alguns princípios que regem o direito de família, como: 

Princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade 

jurídica dos cônjuges e dos companheiros, princípio da igualdade jurídica de 

todos os filhos, princípio da paternidade responsável e planejamento familiar e 

o princípio da comunhão plena de vida baseada na afeição entre os cônjuges 

ou conviventes. 

O conceito doutrinário de família, a função social da família, das formas de 

inserir a criança no meio familiar: através da guarda, das famílias substitutas e 

tutela. 

Um breve histórico sobre a adoção, as principais concepções sobre a adoção e 

como se encontra na realidade. Uma rápida passagem sobre a burocracia do 

procedimento da adoção. 

O que são as famílias homoafetivas e o que existe de avanços na legislação, 

para a regularização das famílias homoafetivas, como por exemplo o estatuto 

da diversidade sexual a decisão onde o STF reconhece a família homoafetiva 

como família. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 

Palavra- chaves: família, princípios de família, adoção, homoafetiva. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA, Juliana Beatriz Nunes, adoption by homosexual couples. Work 

Completion of course presented as partial requirement to graduation degree in 

Law, College Green City - FCV held the 2nd half of 2016. 

This work aims at the adoption by homosexual couples, in particular, on certain 

principles governing family law, such as: Principle of respect for human dignity, 

the principle of legal equality of spouses and partners, the principle of legal 

equality of all the children, the principle of responsible parenthood and family 

planning and the principle of full communion of life based on the affection 

between the spouses or cohabitants. 

Doctrinal concept of family, the social function of the family, of ways to enter the 

child in the family: by the guard, the surrogate and guardianship families. 

A brief history of the adoption, the main conceptions about adoption and how it 

is in reality. A quick pass over the bureaucracy of the adoption procedure. 

What are homoafetivas families and what is advances in legislation for the 

regularization of homoafetivas families, such as the status of sexual diversity 

the decision where the Supreme Court recognizes the homosexual family as 

family. 

The methodology used was literature. 

Word- keys: family, family principles, adoption, homosexual. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objeto a adoção por casais homoafetivos, 

mais concretamente, sobre alguns princípios que regem o direito de família, 

como: Princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, princípio da 

igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros, princípio da igualdade 

jurídica de todos os filhos, princípio da paternidade responsável e planejamento 

familiar e o princípio da comunhão plena de vida baseada na afeição entre os 

cônjuges ou conviventes. 

No segundo capitulo trata sobre os princípios reconhecidos no 

ordenamento jurídico brasileiro que servem como fundamento para condução 

da família, em principal: o principio do respeito à dignidade da pessoa humana, 

o principio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros, o principio 

da igualdade jurídica de todos os filhos, o principio da paternidade responsável 

e planejamento familiar, o principio da comunhão plena de vida baseada na 

afeição entre os cônjuges sobreviventes e, por fim, o principio da liberdade de 

constituir uma comunhão familiar, seja pelo casamento seja pela união estável, 

sem qualquer imposição ou restrição de pessoa jurídica de direito público ou 

privado. 

No terceiro capitulo, apresenta o conceito de família. O que diz a 

doutrina e o que diz a legislação a respeito de família. Os conceitos 

doutrinários no âmbito sociológico, no sentido amplíssimo e a pequena família. 

No quarto capitulo uma breve visão histórica, mostrando que houve 

aumento de crianças rejeitadas, o que o código civil de 1916 levava em 

consideração referente à família. Os pontos gerais sobre a adoção expondo o 

que é a adoção. A atualidade sobre a adoção, a evolução do instituto da 

adoção, como funciona a fila de adoção que hoje existe e qual a burocracia 

existente para que ocorra a adoção legal, e com isso o que gera nas filas, uma 

vez que existem mais pessoas na fila do que crianças em abrigos e lares para 

serem adotados. 
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No quinto capitulo a família homoafetiva, a ‘omissão’ da Carta Magna, 

pois a Constituição nada diz dessas famílias, porém há entendimento do 

Supremo Tribunal Federal que reconhece a união homoafetiva. Pontos 

destacando o anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual onde se tem 

questões relevantes a serem considerados, como a busca a efetivação do 

principio da igualdade, não importando a orientação sexual, objetiva-se os 

mesmo direitos dos casais heterossexuais no âmbito do direito. O objetivo 

maior é a igualdade da diversidade sexual. O Supremo Tribunal Federal 

reconhece a união homoafetiva como entidade familiar, alguns destaques nas 

falas dos ministros que participaram da ADI 4277 e ADPF 132. 

E por fim, no sexto e ultimo capitulo trata-se da adoção por famílias 

homoafetivas. Na legislação brasileira não existe uma previsão legal, para que 

ocorra ou não a doção por casais do mesmo sexo, porém como já foi visto no 

presente trabalho o Supremo Tribunal Federal já garante que esses casais 

adotem da mesma forma e direito que os casais heterosexuais. 
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2. DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Inicialmente, tomam-se como ponto de partido os princípios do direito 

de família, a fim de que, no decorrer do presente trabalho, possa haver a 

compreensão da evolução destes e do quão importante são para a constituição 

base da família moderna. 

Assim, neste capítulo abordaremos os princípios reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro que servem como alicerce para a condução da 

família, em especial, a saber: o princípio do respeito à dignidade da pessoa 

humana, o princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros, o 

princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, o princípio da paternidade 

responsável e planejamento familiar, o princípio da comunhão plena de vida 

baseada na afeição entre os cônjuges ou conviventes e, por fim, o princípio da 

liberdade de construir uma comunhão de vida familiar, seja pelo casamento 

seja pela união estável, sem qualquer imposição ou restrição de pessoa 

jurídica de direito público ou privado.  

 

 

2.1 Princípio do respeito à dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade da pessoa humana é reconhecida pelo ordenamento 

jurídico brasileiro como o princípio fundamental para o estabelecimento e a 

ordem do Estado Democrático de Direito e por assim ser, está estabelecido já 

no primeiro capítulo da Carta Magna em seu inciso III.  

Neste sentido, nos dizeres de Paulo Lobo: 

 
 
A dignidade da pessoa humana é o núcleo existencial que é 
essencialmente como a todas as pessoas humanas, como 
membros iguais do gênero humano, impondo-se um dever 
geral de respeito, proteção e intocabilidade. (2014,p.54) 
 

 



13 

Seguindo deste mesmo entendimento, Gustavo Tepedino nos ensina 

que  

 

 

A milenar proteção da família como instituição, unidade de 
produção e reprodução dos valores culturais, éticos, religiosos 
e econômicos, dá lugar à tutela essencialmente funcionalizada 
à dignidade de seus membros, em particular no que concerne 
ao desenvolvimento da personalidade dos filhos. (1997,p.48 3 
49) 

 

 

E segue:  

 

 

Não se consegue explicar a proteção constitucional às 
entidades familiares não fundadas no casamento (art. 226, § 
3º) e às famílias monoparentais (art. 226, § 4º); a igualdade de 
direitos entre homem e mulher na sociedade conjugal (art. 226, 
§ 5º); a garantia da possibilidade de dissolução da sociedade 
conjugal independentemente de culpa (art. 226, § 6º); o 
planejamento familiar voltado para os princípios da dignidade 
da pessoa humana e da paternidade responsável (art. 226, § 
7º) e a previsão de ostensiva intervenção estatal no núcleo 
familiar no sentido de proteger seus integrantes e coibir a 
violência doméstica (art. 226, § 8º).( TEPEDINO, 1997,p. 48 e 
49 apud GONÇALVES,2011, p.23) 

 

 

Também no Estatuto da Criança e do Adolescente o princípio da 

dignidade vem contemplando tendo por fim assegurar ‘todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana’ dessas pessoas em 

desenvolvimento (art.3º) e a absoluta prioridade dos direitos referentes às suas 

dignidades (art.4º, 15 e 18).  

Trata-se, portanto, de um princípio indissolúvel ligada ao princípio da 

solidariedade. (LOBO,2014,p.56) 
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2.2 Princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros 

 

O referido princípio está positivado no artigo 226, § 5º, da Constituição 

Federal, que tem a seguinte redação: ‘Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher’. 

Logo, há de se compreender apenas com base no dispositivo supra 

que deve existir, em comum acordo, a igualdade entre todos os casais. 

Igualdade dos integrantes das entidades familiares, formal e material, 

bem como igualdade entre as diversas entidades familiares. 

 

 

2.3 Princípio da igualdade jurídica de todos os filhos 

 

No que tange ao princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, 

também constituído no rol do artigo 227, § 6º, da Carta Maior, que dispõe: 

‘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’. 

Neste viés, Carlos Roberto Gonçalves enfatiza que: 

 

 

O princípio ora em estudo não admite distinção entre filhos 
legítimos, naturais e adotivos, quanto ao nome, poder familiar, 
alimentos e sucessão; permite o reconhecimento, a qualquer 
tempo, de filhos havidos fora do casamento; proíbe que conste 
no assento do nascimento qualquer referência à filiação 
ilegítima; e veda designações discriminatórias relativas à 
filiação. (GONÇALVES,2011,p.24) 

 

 

Desta forma, pode-se observar que o princípio em tela, é auto-

explicativo com o artigo da constituição, ou seja, que os filhos independente de 
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sua origem têm os mesmos direitos, vedada qualquer menção à origem da 

constituição desse vínculo parental ou outro tratamento discriminatório. 

 

 

2.4 Princípio da paternidade responsável e planejamento familiar 

 

A Constituição Federal em seu §7º no artigo 226 expõe que ‘fundado 

no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal [...]’, isto é, esta responsabilidade 

é de ambos os genitores, cônjuges ou companheiros.  

(GONÇALVES,2011,P.24) 

E, seguinte deste entendimento, o Código Civil de 2002, no art. 1.565, 

traçou algumas diretrizes, proclamando que ‘o planejamento familiar é de livre 

decisão do casal’ e que é ‘vedado qualquer tipo de coerção por parte de 

instituições públicas e privadas’. (GONÇALVES,2011,p.24) 

 

 

2.5 Princípio da comunhão plena de vida baseada na afeição entre os 

cônjuges ou conviventes 

 

O princípio esta positivado no artigo 1.511 do código civil ‘O casamento 

estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e 

deveres dos cônjuges’. Desse modo, o dispositivo tem relação com o aspecto 

espiritual do casamento e com o companheirismo que nele deve existir. 

(GONÇALVES, 201, p.24) 

Este princípio vem priorizar a convivência familiar, ora nos defrontamos 

com grupo fundado no casamento ou o companheirismo (GONÇALVES, 201, 

p.24), além de outros arranjos familiares uma vez que a constituição enumera 

de forma meramente exemplificativa o elenco de possíveis entidades 

familiares. 
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2.6 Princípio da liberdade de construir uma comunhão de vida familiar, seja 

pelo casamento seja pela união estável, sem qualquer imposição ou restrição 

de pessoa jurídica de direito publico ou privado; 

 

Por fim, também como importante princípio elencado para a 

constituição da família, tem o da liberdade de construir uma comunhão de vida 

familiar, seja pelo casamento seja pela união estável, sem qualquer imposição 

ou restrição de pessoa jurídica de direito publico ou privado, que abrange, 

também, a livre decisão do casal no planejamento familiar (CC, art. 1.565), 

intervindo o Estado apenas para propiciar recursos educacionais e científicos 

ao exercício do direito (CF, art.226 § 7º); a livre aquisição e administração do 

patrimônio familiar (CC, art. 1.642 e 1.643) e opção pelo regime de bens mais 

conveniente (art.1.639); a liberdade de escolha pelo modelo de formação 

educacional, cultural e religiosa da prole (art.1.634); e a livre conduta, 

respeitando-se a integridade físico-psíquica e moral dos componentes da 

família. (DINIZ, 2002, p. 21) 

Portanto, pode-se observar que a Lei Maior, tem como princípio a união 

familiar a união através do casamento civil, casamento religioso, união estável, 

entende-se também entidade familiar a comunidade formada por qualquer pais 

e seus descendentes1. 

Desse principio decorre o caráter meramente exemplificativo do artigo 

226, tendo em vista que a liberdade quanto a construção de uma comunhão de 

vidas também se refere  a liberdade quanto a escolha de com quem comunhão 

de vidas. 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Artigo 226 e parágrafos do Código Civil 
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3. CONCEITO DE FAMÍLIA  

 

Com a evolução dos costumes, os doutrinadores de modo geral tentam 

conceituá-la, reconhecendo que tal objetivo é inalcançado (NADER, 2016, 

P.39). Para André- Jean Arnaud “... não se consegue dar uma definição de 

família...”( Arnaud, 1999, p.39 apud, NADER, 2016, p.39). Contudo, o direito 

não se deve trabalhar, sem a previa noção de conhecimento, ao menos de 

alguns possíveis contornos. 

Assim para Paulo Nader : 

 
 
Família é uma instituição social, composta por mais de uma 
pessoa física, que se irmanam no propósito de devolver, entre si, 
a solidariedade nos planos assistenciais e da convivência ou 
simplesmente descendem uma da outra de um tronco 
comum.(NADER, 2016,p. 39) 
 
 

Contudo, o código civil, não concebe à família apenas um conceito. 

Como por exemplo, nos artigos 1.829 e 1.839 do Código Civil, de dispõe à 

família em um sentido mais amplo, abrangendo os parentes em linha reta (pais, 

filhos, netos) e os em linha colateral até o quarto grau (irmãos, tios e sobrinhos, 

primos). No artigo 1.568 do mesmo código, expõe sobre as chamada família 

nuclear constituída por pais e filhos (NADER, 2016,p.39 e 40). 

Mesmo a doutrina apresenta o termo em diferentes acepções por 

exemplo, em sentido sociológico, em sentido amplo, e a pequena família e a 

família substituta.  

 

 

3.1 A Função Social da Família  

 

 

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, a função social 

da família: 
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Vencida a fase positivista do Direito, quando a ciência estava 
assentada em um juízo de fatos (e não de valores), já não mais 
é possível pensar no dogma da completude da lei, afastando o 
processo silogístico de solução de conflitos, pelo qual, através 
da subsunção do fato à norma, o juiz apresentava-se como a 
“boca da lei”.(FARIAS, 2015, p.121) 

 

Ou seja, os autores querem dizer, que o direito esta além do direito 
positivista. A norma jurídica precisa ter decisões mais justas e com menos 
legalidade, devido a sociedade aberta e plural que vivemos (FARIAS,2015,p. 
121). 

O direito das famílias é a parte da ciência jurídica que a mais aberta 
para encontrar e efetivar a dignidade humana, a solidariedade social, da 
igualdade e liberdade (FARIAS, 2015, p.121). 

Nessa realidade, apenas a aplicação da lei, cumprindo uma função 
legal, deve estar combinada com o tom garantista e solidário da Constituição 
Federal, o direito da família não compõe toda realidade familiar, sendo que a 
obrigação do cumprimento da Constituição Federal, também deve ser levado 
em conta (FARIAS, 2015, p.122). 

Os autores concluem dizendo que: 

 

 

[...] função social pelos institutos de Direito das Famílias podem 
ser apresentados, ilustrativamente. Primus, o reconhecimento 
do direito de visitas aos diferentes membros das entidades 
familiares, como avós, tios e, até mesmo, padrastos ou 
madrastas. Nessa tocada, inclusive, o parágrafo único do art. 
1.589 do Código Civil, com a redação emprestada pela Lei 
nº12.398/11, reconhece, expressamente, a visitação avoenga: 
“o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do 
juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”. 
Secundus, a possibilidade de condenação alimentícia para a 
manutenção dos membros da família. Tertius, o 
reconhecimento da união estável quando um dos 
companheiros, apesar de ainda estar casado, já se encontra 
separado de fato do seu cônjuge, como reconhece o art. 1.723, 
§ 1º, do Código Civil. Em todas as situações apontadas, 
percebe-se a preocupação em reconhecer uma perspectiva 
solidária nos núcleos familiares. 

 

 

3.2 Acepções do termo família 
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Não há uma definição exata do que vem a ser família substituta, mas, 

de modo geral, é compreendida por seu caráter excepcional, ou seja, são 

famílias cadastradas na fila de adoção que “recebem a criança ou o 

adolescentes mediante guarda, firmando o devido compromisso.”(DIAS, 2016, 

p.147 e148). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art.19 §3º, dá 

preferência pela reinserção na família biológica: a natural ou a família extensa 

(DIAS,2016, p.147). Embora não haja uma definição uniforme, sabe-se que, é 

com esta família que a criança permanece até que se esgotem todas as 

possibilidades de ser inserida na família natural ou família extensa. Assim, 

após todas as tentativas, a criança ou o adolescente é incluído no cadastro de 

adoção (DIAS,2016, p.148). 

Mesmo a doutrina apresenta o termo em diferentes acepções como por 

exemplo, em sentido sociológico, em sentido amplíssimo e a pequena família. 

Silvio de Salvo Venosa, considera família sob o âmbito sociológico, 

como sendo : 

 
 
integrado  pelas  pessoas  que  vivem  sob  um mesmo teto,  
sob  a  autoridade  de um titular.  Essa noção, sempre atual e 
frequentemente reconhecida pelo legislador, coincide com a  
clássica  posição  do pater  familias  do  Direito  Romano,  
descrita  no Digesto  por Ulpiano.  Temos clara  noção  dessa  
compreensão  quando,  por  exemplo,  o  art. 1.412,  §  2º,  do  
atual  Código,  ao  tratar  do  instituto  do  uso,  dentro  do  livro  
de direitos  reais,  descreve  que  "as  necessidades  da  
fami1ia  do  usuário  compreendem as  de seu cônjuge,  dos  
filhos solteiros  e das pessoas  de seu serviço  
doméstico"(VENOSA, 2013,p.24) 
 
 

Já para Maria Helena Diniz, o sentido amplíssimo “abrange todos os 

indivíduos que estiverem ligados pelo vínculo da consanguinidade ou da 

afinidade, chegando a incluir estranhos”(DINIZ, 2006, p.9 e 10). 

Para Carlos Roberto Gonçalves, a pequena família seria “como um 

núcleo mais restrito, constituído pelos pais e sua prole, embora não seja 

essencial à sua configuração”. 
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3.3 Da guarda 

 

A guarda é um dos deveres inerentes ao poder familiar (art. 1.634, II, 

do CC) e à tutela (art. 36, parágrafo único, parte final da Lei n. 8.069/90) e 

serve, prioritariamente, aos interesses e à proteção da criança e adolescente, 

obrigando seu detentor a prestar assistência material, moral e educacional, 

conferindo ao menor a condição de dependente do guardião para todos os fins, 

inclusive previdenciários, possibilitando ampla proteção (CARVALHO, 2015, P. 

283). 

Silvio de Salvo Venoza define a guarda como: 

 
 
[...] a modalidade mais simples de colocação em família 
substituta; não suprime o poder familiar dos pais biológicos, os 
quais mantêm seu direito de visita e o dever de  prestar  
alimentos, salvo  situação  de  inconveniência  ou  
impossibilidade  assim  definida  pelo  magistrado.(VENOZA, 
2013, p. 290). 
 
 

Cabe destacar que o instituto de guarda é de caráter temporário, o 
mesmo pode ser deferido aos avós, aos tios ou qualquer outro parente da 
criança ou do adolescente ou outra pessoa que atenda ao ambiente familiar 
compatível. 

 
 

3.4 Da tutela 

 

Já a tutela é o encargo conferido por lei a uma pessoa capaz, para 

cuidar da pessoa do menor e administrar seus bens. Destina-se a suprir a falta 

do poder familiar e tem nítido caráter assistencial (GONÇALVES, 2011, p. 188). 

O art. 1.728 do Código civil determina que os filhos menores são 

postos em tutela em duas hipótese: I. com o falecimento dos pais, ou sendo 

estes julgados ausentes; II. Em caso de os pais decaírem do poder familiar. 

Ou seja, a tutela tem como tem como objetivo proteger o menor 

(LOBO, 2011, p. 412). 
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Passaremos a analisar, então, as concepções que abrangem a família 

adotiva, visando, ao final, deixar nítido o entendimento da possibilidade de 

adoção por casais constituídos por pessoas do mesmo sexo. 
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4. ADOÇÃO: VISÃO HISTÓRICA 

 

Segundo Maria Berenice Dias, o instituto da adoção é um dos mais 

antigos, pois sempre existiram filhos não desejados, e como consequência, 

uma multidão de crianças abandonadas, jogadas no lixo, maltratadas, violadas 

e violentadas (DIAS, 2016, p.475). 

Pode-se observar que ao decorrer dos anos, houve um aumento de 

crianças rejeitadas por sua família biológicas, como pode ser observado nos 

noticiários. 

O livro A cidade antiga, escrita por Fustel de Coulanges no ano de 

1961, pode ser considerado o marco inicial para observarmos o tratamento da 

família em relação ao filho, uma vez que não bastava gerar filhos, uma vez que 

apenas laços sanguíneos não eram fatores determinantes para a formação de 

uma família, o filho, segundo descrito na obra, deveria ser a perpetuação de 

um casamento, isto é, engajado de “laços de culto”, quer dizer que somente 

teria, de fato, tratamento como filho, teria apenas o fruto de um casamento 

cerimoniado, do contrário, sequer teria direito a herança (COULANGES, 1961, 

p. 72 e 73). 

Já no código civil de 1916, há uma evolução tímida do tratamento do 

filho em relação a família, iniciando as menções acerca do instituto adoção, 

embora a tratasse como simples, tanto para menores ou maiores de idade, 

sendo permitida apenas para quem não tivesse filhos. Era levada a efeito por 

escritura pública e o vínculo de parentesco determinando o vínculo apenas 

entre o adotante e o adotado (DIAS, 2016, p. 475). 

Ademais, o código civil de 16 regulamentava que o adotado somente 

teria direito a herança se o adotante não tivesse prole biológica, isto é, se após 

a adoção houvesse outros filhos, o adotado teria direito somente a metade da 

parte que lhe era legitimo (DIAS, 2016, p.476). 

Na Constituição Federal de 1988, por sua vez, houve a expressão em 

seu artigo 227, §6º, que não deve haver nenhum tratamento discriminatório de 

filhos adotados e/ou biológicos, trazendo a tona o princípio da proteção 
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integral, onde descreve os direitos e qualificações aos filhos (DIAS, 2016, 

p.476), igualdade jurídica de todos os filhos e da proteção integral. 

 

 

4.1 Concepções gerais acerca da adoção 

 

A adoção é uma filiação exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre 

a pressuposição de uma relação não biológica, mas afetiva (VENOZA, 2013, p. 

179).  É um negocio bilateral e solene, pelo qual alguém estabelece, 

irrevogável e independentemente de qualquer relação de parentesco 

consangüíneo ou afim, um vínculo jurídico de filiação, trazendo para sua família 

na condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha 

(GOLÇALVES,2011, p.131).  

A adoção consagra a paternidade socioafetiva, baseando-se não em 

fator biológico, mas em fator sociológico (VELOSO, 1997, p. 160). A verdadeira 

parentalidade funda-se no desejo de amar e ser amado. É nesse sentido que o 

instituto da adoção se apropria da palavra afeto. É no amor paterno-filial entre 

pessoas mais velhas e mais novas, que imita a vida, que a adoção se baseia. 

São filhos que resultam de uma opção e não do acaso (SIMÃO, 2014, p.37), ou 

seja, a adoção ocorre como um ato de amor, um ato em que o casal planeja 

constituir uma família com o filho adotado. Pode-se observar que se há 

crianças a serem adotadas, é porque existem casais que não planejam a 

instituição familiar. 

A constituição Federal assegura os mesmos direitos e qualificações 

aos filhos adotados ou não (DIAS, 2016, p.479), que adquirem os mesmos 

direitos e obrigações de qualquer outro filho, direito ao nome, parentesco, 

alimentos e sucessão (DIAS, 2016, p.479). 

Os pais, por sua vez, têm os deveres de guarda, criação, educação e 

fiscalização (FILHO, 2011, p.39). 

Deste modo, para Maria Helena Diniz: 
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Adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os 
requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de 
qualquer relação de parentesco consangüíneo ou afim, um 
vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na 
condição de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha 
(DINIZ, 2002, p.416, apud, GONÇALVES, 2011, p.384). 

 

 

4.2 Atualidade sobre adoção  

 

Ao analisarmos a evolução do instituto adoção no ordenamento jurídico 

brasileiro, nos deparamos com questões que nos remetem a formação deste 

nos dias atuais e por isso, traçamos algumas considerações da adoção 

atualmente. 

Maria Berenice Dias descreve a realidade atual sobre a adoção, 

vejamos: 

 
 
Claro que ninguém questiona que o ideal é crianças e 
adolescentes crescerem junto a quem os trouxe ao mundo. 
Mas é chegada a hora de acabar com a visão romanticamente 
idealizada da família. O filho não é uma “coisa”, um objeto de 
propriedade da família biológica. Quando a convivência com a 
família natural se revela impossível ou é desaconselhável, 
melhor atender ao seu interesse – quando a família não o 
deseja, ou não pode tê-lo consigo – ser entregue aos cuidados 
de quem sonha ter um filho. A celeridade deste processo é o 
que garante a convivência familiar, direito constitucionalmente 
preservado com absoluta propriedade (CF 227). [...] (DIAS, 
2016, p.476). 
 
 

Neste sentido, devido a alta carga burocrática, as crianças que estão 

para adoção permanecem muito mais tempo em orfanatos do que o 

conveniente, sendo que por conta da demora, não são raras as vezes que a 

criança é “liberada” para a adoção e a família que anteriormente havia se 

interessado, já não quer mais, haja vista que tinham o objetivo de acompanhar 

o desenvolvimento dessa criança, mas, infelizmente, perderam as fases iniciais 

da infância como pretendida (DIAS,2016,p.476). 
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Maria Berenice Dias destaca que o processo de adoção é burocrático 

no sentido que: 

 

 

[...] para disponibilizar crianças à adoção que, quando 
finalmente isso acontece, muitas vezes ninguém mais as quer. 
Os candidatos a adotá-las perderam a chance de compartilhar 
da primeira infância do filho que esperaram durante anos na fila 
da adoção. É tão perverso o cerco para impedir o acesso a 
criança abrigadas que os integrantes do cadastro de adotantes 
não são admitidos para realizar trabalho voluntario (DIAS, 
2016, p.476). 

 

 

Inicialmente, a equipe de interprofissionais esclarece aos genitores que 

a adoção, uma vez concluída, é irrevogável, ou seja, não podem os pais 

biológicos voltarem atrás da decisão de doarem seu filho. Deste modo, como 

forma de trabalho mais favorável possível ao bem estar do adotado, após 

esclarecidos os termos da adoção, o próximo passo, conforme previsão legal, é 

a busca dos parentes próximos com os quais a criança e o adolescente já tem 

um vínculo e uma convivência de afinidade e afetividade (ECA,art.25 parágrafo 

único). São efetuadas inúmeras buscas por parentes que talvez nem conheçam 

a criança ou o adolescente. É realizado no decorrer do processo um laudo 

psicológico na tentativa de manter a mãe com o filho. A defensoria pública 

sempre é orientada a recorrer, até quando os genitores foram citados por edital 

(DIAS, 2016, p. 477). 

Após todas as etapas, a criança ou o adolescente é incluído no 

cadastro nacional de adotados, combinado com o cadastro dos adotantes 

(DIAS, 2016, p.477). 

Iniciando então a busca de um adotante para uma das crianças 

disponíveis, após o cadastro do adotante, o mesmo deve aguardar anos para 

ser convocado. Ate o momento da convocação o adotante não tem nenhum 

contato com a criança adotada. A escolha das crianças é feitas por técnicos 

(DIAS, 2016, p.477). 
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Segundo a autora Maria Berenice ‘é necessário disponibilizar fotos e 

vídeos das crianças abrigadas na rede nacional dos cadastrados à adoção. A 

exibição de imagens não afronta nenhum direito, pois há um bem maior em 

jogo, que é dar-lhes a chance de ter um lar’. A autora expõe que há uma 

grande chance de crianças que se afastem do perfil inicial serem escolhidas, 

como crianças em grupos de irmãos, crianças maiores, com algum tipo de 

doença ou deficientes ou não brancas (DIAS, 2016, p.478). 

Conforme os números do Cadastro Nacional de Adoção, há 34.025 

pessoas habilitadas a adoção e 6.165 crianças e adolescentes cadastradas 

(DIAS, 2016, p.477). Observa-se que a falha no sistema jurídico, vez que ainda 

existe uma grande burocracia até a criança ou o adolescente ser adotado, não 

esta sendo preservado o bem maior o direito da criança em ser inserida em 

uma família. Caso continue desta maneira, as crianças e os adolescentes vão 

permanecer em abrigos até ter 18 anos para serem despejadas e terem que 

viver por conta própria (DIAS, 2016, p.478). 

É imprescindível que se reduza o tempo de espera por um filho e o 

tempo de crianças e adolescentes esperando por um lar. É necessário eliminar 

os berçários dos abrigos, os quais devem se tornar simples casas de 

passagem e não depósito permanentes de crianças (DIAS, 2016, p. 478). 

Conforme dito, por ser irrevogável (ECA 29§1º), a adoção rompe todos 

os laços da família biológica. Ocorre com uma certa freqüência de os pais 

adotivos “devolverem” a criança para adoção. Não existe tal previsão 

legislativa, porém, é um fato que ocorre. A criança pode ser imediatamente 

adotada por outra família (DIAS, 2016, p.480). 

Há determinações jurisprudenciais em que os pais que “devolvem” a 

criança a adoção, que são condenados com o dever de pagar alimentos e 

danos morais e materiais, e auxiliar a acompanhamento psicológico até a 

criança ou o adolescente ser novamente adotado (DIAS, 2016,p. 480 e 481). 

Caso ocorra a morte dos adotantes não há nenhum impedimento 

legislativo, que impeça dos pais biológicos adotarem seus filhos, uma vez que 

não há vedação legal, uma vez que a adoção rompe o vínculo de filiação ( 

DIAS, 2016, p.481). 
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Contudo, é vedado a adoção por ascendentes e irmãos, os avós 

também não podem adotar os netos e os irmão não podem adotar entre si, 

ocorre apenas a concessão de guarda (DIAS,2016,p.481). 
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5. FAMÍLIA HOMOAFETIVA 

 

De partida faz-se mister esclarecer que a Constituição Federal não 

veda a união de casais do mesmo sexo, com finalidades familiares (LOBO, 

2014, p.79).  

Nesse sentido, Maria Berenice Dias enfatiza diante à Constituição 

Federal: 

 
 
O silêncio da Constituição Federal sobre as uniões 
homoafetivas não permite afirmar que a base da sociedade é 
constituída apenas pela família heterossexual. Não há – e nem 
poderia haver- oposição expressa ao reconhecimento das 
relações não vincadas pela diversidade de gênero dos 
parceiros. Nada ser dito sobre os pares do mesmo sexo não 
significa exclusão do conceito de entidade familiar [...] (DIAS, 
2014,p. 113). 
 
 

A partir de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu 

a união homoafetiva como entidade familiar, com os mesmos direitos e deveres 

da união estável, não podendo assim ser excluída do conceito de família 

(DIAS, 2014, p. 114). 

O reconhecimento jurídico da possibilidade de casamentos 

homoafetivos, implica considerar héteros e homossexuais portadores do 

mesmos direitos (BALESTERO, 2014, p.38 apud, DIAS, 2014,p.114). 

Passemos a analisar, então, alguns dispositivos constantes do estatuto 

da diversidade sexual a fim de facilitar-nos a compreensão da linha de 

pesquisa base do presente trabalho, qual seja: a adoção homoafetiva. 

Ressaltando que o Estatuto da Diversidade Sexual, ainda é um anteprojeto de 

lei. 
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5.1. Estatuto da diversidade sexual  

 

O anteprojeto do Estatuto da diversidade sexual propõe alterações de 

leis, nas disposições gerais, pois estabelece, no início de suas disposições 

(artigo 2º) que: 

 
 
É reconhecida igual dignidade jurídica a heterossexuais, 
homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, 
transgêneros, respeitadas as diferenças formas de conduzirem 
suas vidas, de acordo com sua orientação sexual ou identidade 
de gênero.  
 
 

O que se busca é a efetivação do princípio da igualdade, independente 

da orientação sexual. 

Adiante, o Estatuto expõe em seu artigo 15 que “a união homoafetiva 

faz jus a todos os direitos assegurados à união heteroafetiva no âmbito do 

Direito das Famílias e das Sucessões, entre eles: [...] V- direito a filiação, à 

adoção e ao uso das práticas de reprodução assistida”. 

Ademais, o artigo 32 do Estatuto resguarda o direito do adotado ter o 

nome dos adotandos em seus documentos, isto é, ao invés de nomeá-lo com 

“pai e mãe” substituir-se por “filiação”, quer dizer, o adotado vai ter sua filiação 

reconhecida. 

Por fim, há de se concluir que o referido estatuto tem entre seus fins 

garantir a igualdade da diversidade sexual. O projeto procura diminuir o 

preconceito existente na sociedade e o reconhecimento das famílias de uniões 

homoafetivas.  

A partir desse momento a investigação irá se concentrar nos 

desdobramentos – com base nos princípios e função social inicialmente 

exposto – da família contemporânea recepcionada pela lei vigente em nosso 

país, eis que, com base nesses desdobramentos, tornar-se-á claro o objetivo e 

foco do presente trabalho, a saber: a adoção homoafetiva. 
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5.2. Supremo Tribunal Federa reconhece união homoafetiva 

 

No dia 05 de Maio de 2011, o STF julgou e reconheceu por 

unanimidade como entidade familiar as uniões homoafetivas através da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 132. Ambas ações foram ajuizadas na Corte, 

respectivamente, pela Procuradoria-Geral da República e pelo governador do 

Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.2  

O não reconhecimento da união homoafetiva até então estava em 

desacordo com os princípios fundamentais, como por exemplo, a igualdade, a 

liberdade e o princípio da dignidade humana, todos extraídos da Carta Magna ( 

GONÇALVES,2011,p.631). 

Na ementa da ADPF 132/RJ ficam indicadas os fundamentos dessa 

decisão histórica: 

 

 
1. [...] UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO 
COMO INSTITUTO JURÍDICO. [...] 2. PROIBIÇÃO DE 
DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO 
SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER 
(GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE 
CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO 
COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL.  
HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-
POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA 
PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO 
QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À 
INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. 3.  
TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO 
DAFAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO 
FEDERALNÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” 
NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA 
TÉCNICA JURÍDICA. AFAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-
CULTURAL E PRINCÍPIOESPIRITUAL.  DIREITO SUBJETIVO 
DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-
REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base 
da sociedade, especial proteção do Estado.  Ênfase 
constitucional à instituição da família.  Família em seu coloquial 
ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco 

                                                             
2
 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931 
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importando se formalou informalmente constituída, ou se 
integrada por casais heteroafetivos ou por pares 
homoafetivos.[...], 4.  UNIÃO ESTÁVEL.  NORMAÇÃO 
CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS 
APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO  DESTA  ÚLTIMA.  
FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE  
ESTABELECER RELAÇÕES  JURÍDICAS HORIZONTAIS OU 
SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO 
GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS 
CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. 5. 
DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO 
DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo 
Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no 
particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo 
enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família 
constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, 
reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como 
uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à 
conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da 
imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM 
CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). 
RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO 
FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade 
de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório 
do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, 
faz-se necessária a utilização da técnica de “interpretação 
conforme à  Constituição”.  Isso para excluir do dispositivo em 
causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da 
união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo 
sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo 
as mesmas regras e com as mesmas consequências da união 
estável heteroafetiva. 
 

 

[...] relatados e discutidos os autos, em comum acordo os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal em conhecer a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 
como ação direta de inconstitucionalidade, e julgá-la em 
conjunto com a ADI 4277, por votação unânime. 
 

 

O Relatório do Senhor Ministro Ayres Brito, alega o governador do Rio 

de Janeiro que tem sido constantemente desrespeitados os preceitos 

fundamentais da igualdade, da segurança jurídica ( situados no artigo 5º 

Constituição Federal), da liberdade (inciso II do artigo 5º Constituição Federal) 
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e da dignidade da pessoa humana (inciso IV do artigo 1º da Carta Magna).  Por 

esse motivo3
: 

 

 

 a homossexualidade constitui “fato da vida [...] que não viola 
qualquer norma jurídica, nem é capaz por si só, de afetar a vida 
de terceiros”. Cabendo lembrar que o “papel do Estado e do 
direito em uma sociedade democrática, é o de assegurar o 
desenvolvimento da personalidade de todos os indivíduos, 
permitindo que cada um realize os seus projetos pessoais 
lícitos”. 
 

 

Cabe destacar que o Senhor Ministro Ayres Britto, ora Relator, 

reconhece em seu voto que a homossexualidade não interfere a vida da 

sociedade, sendo assim deve caminhar para que os atos deste individuo não 

se tornem ilícitos, o Estado sendo ele democrático de direito deve amparar 

esses direitos. 

 

 
[...] no âmbito das alegações constitutivas da fundamentação 
ou causa de pedir, propriamente, o autor labora no plano da 
principiologia constitucional para daí desatar proposições que 
passo a relevar por modo sintético:  

I. Principio da Igualdade: o legislador e o interprete não 
podem conferir tratamento diferenciado a pessoas e a 
situações substancialmente iguais, sendo-lhes 
constitucionalmente vedadas quaisquer diferenciações 
baseadas na origem, no gênero e na cor da pele ( inciso IV do 
artigo 3º da Constituição); 

II. Principio da Liberdade: a autonomia privada em sua 
dimensão existencial manifesta-se na possibilidade de orientar-
se sexualmente e em todos os desdobramentos decorrentes de 
tal orientação; 

III. Principio da Dignidade da Pessoa Humana: todos os 
projetos pessoais e coletivos pessoais e coletivos de vida, 
quando razoáveis, são merecedores de respeito, consideração 
e reconhecimento; 

IV. Principio da Segurança Jurídica: a atual incerteza quanto 
ao reconhecimento da união homoafetiva e suas 
conseqüências jurídicas acarreta insegurança jurídica tanto 
para os partícipes da relação homoafetiva, quanto para a 
própria sociedade; 

V. Principio da Razoabilidade ou da Proporcionalidade: a 
imposição de restrições é de ser justificada pela promoção de 
outros bens jurídicos da mesma hierarquia. Caso contrário, 

                                                             
3
 Acesso eletrônico ao documento: www.stj.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 1319706 . p.11 
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estar-se-ia diante de um mero preconceito ou de um 
autoritarismo moral. 

 

 

5.3 Ministro Ayres Britto (relator) 

 

No voto do Ministro Ayres Britto (relator), merecem destaques a 

seguinte passagem diante reproduzida: 

 
 
“É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 
homem e a mulher, configurada na convivência pública, 
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família”.  É o que me basta para converter a 
ADPF em ADI e, nessa condição, recebê-la em par com a 
ADI nº 4.277, a mim distribuída por prevenção. [...], pela 
primeira vez no curso de sua longa história, apreciar o mérito 
dessa tão recorrente quanto intrinsecamente relevante 
controvérsia em torno da união estável entre pessoas do 
mesmo sexo,[...] nada incomoda  mais  as  pessoas  do que 
a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não 
corresponde ao padrão  social  da  heterossexualidade.  É 
a velha postura de reação conservadora aos que, nos 
insondáveis domínios do afeto, soltam por inteiro as amarras 
desse navio chamado coração. 
 [...] Não havendo outra questão preliminar remanescente, 
passo ao voto que me cabe proferir quanto ao mérito da causa. 
E, desde logo, verbalizo que merecem guarida os pedidos 
formulados pelos requerentes de ambas as ações. Pedido 
de “interpretação conforme à Constituição” do dispositivo 
legal  impugnado (art.1.723 do Código Civil), porquanto 
nela mesma, Constituição, é  que se encontram as 
decisivas respostas para o tratamento jurídico a ser 
conferido às uniões homoafetivas que se caracterizem por 
sua durabilidade, conhecimento do público (não-
clandestinidade, portanto) e continuidade, além  do 
propósito ou verdadeiro anseio de constituição de uma 
família. 
 

 

O que se busca com o voto do Ministro, é igualar a união homoafetiva 

com a união estável de casais heterossexuais conforme o que já consta no 

Código Civil Brasileiro. 

 

 

[...] sendo o Direito uma técnica de controle social (a mais 
engenhosa de todas), busca submeter, nos limites da 
razoabilidade e da proporcionalidade, as relações deflagradas 
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a partir dos sentimentos e dos próprios instintos humanos às 
normas que lhe servem de repertório e essência. Ora por efeito 
de uma “norma geral positiva” (Hans Kelsen), ora por efeito de 
uma “norma geral negativa” (ainda segundo Kelsen, para 
cunhar as regras de clausura ou fechamento do Sistema 
Jurídico, doutrinariamente concebido como realidade normativa 
que se dota dos atributos da plenitude, unidade e coerência). 
[...] vê-se que estamos a lidar com normas que não distinguem 
a espécie feminina da espécie masculina, como não excluem 
qualquer das modalidades do concreto uso da sexualidade de 
cada pessoa natural. É ajuizar: seja qual for a preferência 
sexual das pessoas, a qualificação dessa preferência como 
conduta juridicamente lícita se dá por antecipação. 
 

 

Conforme mencionado a norma geral negativa kelseniana, segundo a 

qual, “tudo que não tiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente 

permitido”, o que podemos observar que o ordenamento omite a relação de 

pares do mesmo sexo, não podendo assim ser ilícito a união de casais 

homossexuais. 

 

 

De auto-estima no mais elevado ponto da consciência. Auto-
estima, de sua parte, a aplainar o mais abrangente caminho da 
felicidade, tal como positivamente norma da desde a primeira 
declaração norte-americana de direitos humanos (Declaração 
de Direitos do Estado da Virgínia, de 16 de junho de 1776) e 
até hoje perpassante das declarações constitucionais do 
gênero. Afinal, se as pessoas de preferência heterossexual 
só podem se realizar  ou  ser felizes  heterossexualmente,  
as  de  preferência homossexual  seguem  na  mesma  
toada:  só  podem  se  realizar  ou  ser felizes 
homossexualmente. 
Faço uma primeira síntese, a título de fundamentação de 
mérito do presente voto. Ei-la: 
I - a Constituição do Brasil proíbe, por modo expresso, o 
preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre a 
mulher e o homem. Uma proibição que nivela o fato de ser 
homem ou de ser mulher às contingências da origem social e 
geográfica das pessoas, assim como da idade, da cor da pele e 
da raça, na acepção de que nenhum desses fatores acidentais 
ou fortuitos se põe como causa de merecimento ou de 
desmerecimento intrínseco de quem quer que seja; 
II - Não se prestando como fator de merecimento inato ou de 
intrínseco desmerecimento do ser humano, o pertencer ao 
sexo masculino ou então ao sexo feminino é apenas um fato ou 
acontecimento que se inscreve nas tramas do imponderável. 
Do incognoscível.  Da química da própria natureza. Quem 
sabe, algo que se passa nas secretíssimas confabulações do 
óvulo feminino e do espermatozóide masculino que o fecunda, 
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pois o tema se expõe, em  sua  faticidade  mesma, a todo tipo 
de especulação  meta jurídica.  Mas é preciso aduzir, já agora 
no espaço da cognição jurídica propriamente dita, que a 
vedação de preconceito em razão da compostura masculina ou 
então feminina das pessoas também incide quanto à 
possibilidade do concreto uso da sexualidade de que eles 
são necessários portadores. Logo, é tão proibido 
discriminar as pessoas em razão da sua espécie masculina 
ou feminina quanto em função da respectiva preferência 
sexual. Numa frase: há um direito constitucional líquido e 
certo à isonomia entre homem e mulher: a) de não sofrer 
discriminação pelo fato em si da contraposta conformação 
anátomo-fisiológica; b) de fazer ou deixar de fazer uso da 
respectiva sexualidade; c) de, nas situações de uso 
emparceirado da sexualidade, fazê-lo com pessoas adultas 
do mesmo sexo, ou não; quer dizer, assim como não 
assiste ao espécime masculino o direito de não ser 
juridicamente equiparado ao espécime feminino  − tirante 
suas diferenças biológicas −, também não assiste às 
pessoas heteroafetivas o direito de se contrapor à sua 
equivalência jurídica perante sujeitos homoafetivos. O que 
existe é precisamente o contrário: o direito da mulher a 
tratamento igualitário com os homens, assim como o 
direito dos homoafetivos a tratamento isonômico com os 
heteroafetivos; 
III – cuida-se, em rigor, de um salto normativo da proibição de 
preconceito para a proclamação do próprio direito a uma 
concreta liberdade do mais largo espectro, decorrendo tal 
liberdade de um intencional mutismo da Constituição em tema 
de empírico emprego da sexualidade humana. É que a total 
ausência de previsão normativo-constitucional sobre esse 
concreto desfrute da preferência sexual das pessoas faz entrar 
em ignição, primeiramente, a regra universalmente válida 
de que “tudo aquilo que não estiver juridicamente proibido, 
ou obrigado, está juridicamente permitido” (esse o 
conteúdo do inciso II do art. 5º da nossa Constituição); em 
segundo lugar, porque nada é de maior intimidade ou de 
mais entranhada privacidade do que o factual emprego da 
sexualidade humana. E o certo é que intimidade e vida 
privada são direitos individuais de primeira grandeza 
constitucional, por dizerem respeito à personalidade ou ao 
modo único de ser das pessoas naturais. Por isso mesmo 
que de sua rasa e crua desproteção jurídica, na matéria de que 
nos ocupamos, resultaria brutal intromissão do Estado no 
direito subjetivo a uma troca de afetos e satisfação de desejos 
tão in natura que o poeta-cantor Caetano Velloso bem traduziu 
na metafórica locução “bruta flor do querer”. E em terceiro 
lugar, a âncora normativa do §1º do mesmo art. 5º da 
Constituição; 
IV – essa liberdade para dispor da própria sexualidade insere-
se no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que 
é de autonomia de vontade, direta emanação do princípio da 
dignidade da pessoa humana e até mesmo “cláusula pétrea”, 
nos termos do inciso IV do §4º do art. 60 da CF (cláusula que 
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abrange “os direitos e garantias individuais” de berço 
diretamente constitucional); 
V – esse mesmo e fundamental direito de explorar os 
potenciais da própria sexualidade tanto é exercitável no plano 
da intimidade (absenteísmo sexual e onanismo) quanto da 
privacidade (intercurso sexual ou coisa que o valha). Pouco 
importando, nesta última suposição, que o parceiro adulto 
seja do mesmo sexo, ou não, pois a situação jurídica em 
foco é de natureza potestativa (disponível, portanto) e de 
espectro funcional que só pode correr parelha com a livre 
imaginação ou personalíssima alegria amorosa, que outra 
coisa não é senão a entrega do ser humano às suas 
próprias fantasias ou expectativas erótico-afetivas. A sós, 
ou em parceria, renove-se o juízo. É como dizer: se o corpo 
se divide em partes, tanto quanto a alma se divide em 
princípios, o Direito só tem uma coisa a fazer: tutelar a 
voluntária mescla de tais partes e princípios numa amorosa 
unidade. Que termina sendo a própria simbiose do corpo e da 
alma de pessoas que apenas desejam conciliar pelo modo 
mais solto e orgânico possível sua dualidade personativa em 
um sólido conjunto, experimentando aquela nirvânica aritmética 
amorosa que Jean-Paul Sartre sintetizou na fórmula de que: na 
matemática do amor, um mais um... é igual a um; 
VI – enfim, assim como não se pode separar as pessoas 
naturais do sistema de órgãos que lhes timbra a anatomia e 
funcionalidade sexuais, também não se pode excluir do direito 
à intimidade e à vida privada dos indivíduos a dimensão sexual 
do seu telúrico existir. Dimensão que, de tão natural e até 
mesmo instintiva, só pode vir a lume assim por modo 
predominantemente natural e instintivo mesmo, respeitada a 
mencionada liberdade do concreto uso da sexualidade alheia. 
Salvo se a nossa Constituição lavrasse no campo da 
explícita proibição (o que seria tão obscurantista quanto 
factualmente inútil), ou do levantamento de diques para o 
fluir da sexuada imaginação das pessoas (o que também 
seria tão empiricamente ineficaz quanto ingênuo até, pra 
não dizer ridículo). Despautério a que não se permitiu a 
nossa Lei das Leis. Por conseqüência, homens e mulheres: a) 
não podem ser discriminados em função do sexo com que 
nasceram; b) também não podem ser alvo de discriminação 
pelo empírico uso que vierem a fazer da própria sexualidade; c) 
mais que isso, todo espécime feminino ou masculino goza da 
fundamental liberdade de dispor sobre o respectivo potencial 
de sexualidade, fazendo-o como expressão do direito à 
intimidade, ou então à privacidade (nunca é demais repetir). O 
que significa o óbvio reconhecimento de que todos são iguais 
em razão da espécie humana de que façam parte e das 
tendências ou preferências sexuais que lhes ditar, com 
exclusividade, a própria natureza, qualificada pela nossa 
Constituição como autonomia de vontade. Iguais para 
suportar deveres, ônus e obrigações de caráter jurídico-
positivo, iguais para titularizar direitos, bônus e interesses 
também juridicamente positivados. 
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Portanto, cabe destacar que a Constituição Federal impede qualquer 

tipo de discriminação conforme expresso em seu artigo 3º. 

A vida íntima do individuo, cabe somente a ele definir com quem quer 

ficar, é um direito individual de primeira grandeza constitucional, refere-se a 

personalidade do individuo.  

 

 

[...] a Constituição Federal remete à lei a incumbência de dispor 
sobre a assistência do Poder Público à adoção, inclusive pelo 
estabelecimento de casos e condições da sua (dela, adoção) 
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”.  E como 
possibilita a adoção por uma só pessoa adulta, também 
sem distinguir entre o adotante solteiro e o adotante 
casado, ou então em regime de união estável, penso 
aplicar-se ao tema o mesmo raciocínio de proibição do 
preconceito e da regra do inciso II do art. 5º da CF, 
combinadamente com o inciso IV do art. 3º e o §1º do art. 
5º da Constituição. Mas é óbvio que o mencionado regime 
legal há de observar, entre outras medidas de defesa e 
proteção do adotando, todo o conteúdo do art. 227, 
cabeça, da nossa Lei Fundamental. (grifo nosso) 
 

 

Nota se então,conforme voto acima mencionado, não há destinação 

entre os adotantes, vez que a opção sexual, a origem, a raça, a cor, não são 

esses os principais requisitos para adotar uma criança. O adotante pode ser 

solteiro ou casado, viver ou não em união estável. 

  

 
Dando por suficiente a presente análise da Constituição, julgo, 
em caráter preliminar, parcialmente prejudicada a ADPF nº 
132-RJ, e, na parte remanescente, dela conheço como ação 
direta de inconstitucionalidade.  No mérito, julgo procedentes 
as duas ações em causa. Pelo que dou 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.  
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5.4 Senhor Ministro Luiz Fux 

 

 

1. O Estado é responsável pela proteção e promoção dos 
direitos fundamentais, à luz da teoria dos deveres de proteção. 

2. O Governador do Estado atende o requisito da pertinência 
temática para deflagração do controle concentrado de 
constitucionalidade dos atos do Poder Público na defesa dos 
direitos fundamentais de seus cidadãos. 
3. A garantia institucional da família, insculpida no art. 226, 
caput, da Constituição da República, pressupõe a existência de 
relações de afeto, assistência e suporte recíprocos entre os 
membros, bem como a existência de um projeto coletivo, 
permanente e duradouro de vida em comum e a identidade de 
uns perante os outros e cada um deles perante a sociedade. 
4.  A união homoafetiva se enquadra no conceito 
constitucionalmente adequado de família. 
5. O art. 226, § 3º, da Constituição deve ser interpretado em 
conjunto com os princípios constitucionais da igualdade, da 
dignidade da pessoa humana – em sua vertente da proteção 
da autonomia individual – e da segurança jurídica, de modo a 
conferir guarida às uniões homoafetivas nos mesmos termos 
que a confere às uniões estáveis heterossexuais. 
6. Interpretação conforme a Constituição do art. 1.723 do 
Código Civil de 2002, para permitir sua aplicação às uniões 
homoafetivas. 
7. Pedidos julgados procedentes. 
Postula o Arguente a interpretação conforme a Constituição do 
art. 1.723 do Código Civil vigente (“É reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família.”) [...] para determinar sua aplicabilidade 
não apenas à união estável estabelecida entre homem e 
mulher, como também à união estável constituída entre 
indivíduos do mesmo sexo. 
[...] não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade 
no estabelecimento de uniões homoafetivas. Não existe, no 
direito brasileiro, vedação às uniões homoafetivas, haja vista, 
sobretudo, a reserva de lei instituída pelo art. 5.º inciso II, da 
Constituição de 1988 para a vedação de quaisquer condutas 
aos indivíduos.  
 

 

Portanto, cabe destacar, conforme já afirmado que não há qualquer 

inconstitucionalidade entre estabilizar a união de casais do mesmo sexo.  

 
 
[...] postula-se o reconhecimento da união entre pessoas 
do mesmo gênero como entidade familiar, do modo a gozar 
do mesmo reconhecimento que o Estado concede à união 
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estável entre homem e mulher. Pede-se vênia, aqui, para que 
se discorra sobre dois conceitos fundamentais para a 
compreensão do caso: família e reconhecimento. 
O que faz uma família é, sobretudo, o amor – não a mera 
afeição entre os indivíduos, mas o verdadeiro amor familiar, 
que estabelece relações de afeto, assistência e suporte 
recíprocos entre os integrantes do grupo. O que faz uma 
família é a comunhão, a existência de um projeto coletivo, 
permanente e duradouro de vida em comum. O que faz uma 
família é a identidade, a certeza de seus integrantes quanto à 
existência de um vínculo inquebrantável que os une e que os 
identifica uns perante os outros e cada um deles perante a 
sociedade. Presentes esses três requisitos, tem-se uma 
família, incidindo, com isso, a respectiva proteção 
constitucional. 
 
 
[...] O que distingue, do ponto de vista ontológico, as 
uniões estáveis, heteroafetivas, das uniões homoafetivas?  
Será impossível que duas pessoas do mesmo sexo não 
tenham entre si relação de afeto, suporte e assistência 
recíprocos? Que criem para si, em comunhão, projetos de vida 
duradoura em comum? Que se identifiquem, para si e para 
terceiros, como integrantes de uma célula única, 
inexoravelmente ligados? 
A resposta a essas questões é uma só: Nada as distingue. 
Assim como companheiros heterossexuais, companheiros 
homossexuais ligam-se e apoiam-se emocional e 
financeiramente; vivem juntos as alegrias e dificuldades do dia-
a-dia; projetam um futuro comum.  
Se, ontologicamente, união estável (heterossexual) e união 
(estável) homoafetiva são simétricas, não se pode considerar 
apenas a primeira como entidade familiar.  Impõe-se, ao revés, 
entender que a união homoafetiva também se inclui no 
conceito constitucionalmente adequado de família, 
merecendo a mesma proteção do Estado de Direito que a 
união entre pessoas de sexos opostos. 
 
 

Os casais homoafetivos, não tem diferença com a união estável dos os 

casais heterossexuais, vez que se pode observar que no artigo 1723 do código 

civil vigente, que para ser reconhecido como união estável deve ser 

configurado uma convivência pública, continua e duradoura e com objetivo de 

constituição de família. 

 
 

Nesse diapasão, a distinção entre as uniões heterossexuais e 
as uniões homossexuais não resiste ao teste da isonomia. Para 
tanto, recorde-se, novamente, o magistério de ROBERT 
ALEXY (ob. cit., p. 395 e seguintes), para quem,  inexistindo 
razão suficiente para o tratamento jurídico diferenciado, 
impõe-se o tratamento idêntico. Não há qualquer argumento 
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razoável que ampare a diferenciação ou a exclusão das uniões 
homoafetivas do conceito constitucional de família.  Deveras, 
os únicos fundamentos para a distinção entre as uniões 
heterossexuais e as uniões homossexuais, para fins de 
proteção jurídica sob o signo constitucional da família, são o 
preconceito e a intolerância, enfaticamente rechaçados pela 
Constituição já em seu preâmbulo (“[...] a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a  igualdade e  a 
justiça como valores  supremos de uma sociedade  fraterna,  
pluralista e  sem  preconceitos,  [...]”)  e  também  no inciso 
IV do art. 3º (“promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  
de  discriminação”)  e, ainda, no art. 5º, caput (“Todos são  
iguais perante a lei,  sem distinção de qualquer natureza, 
[...]”). 
 
 
Não se pode ceder, no caso, a considerações de ordem moral, 
exceto por uma, que, ao revés, é indispensável: todos os 
indivíduos devem ser tratados com igual consideração e 
respeito. 
 
 

Independente da opção sexual do individuo devem ser respeitados com 

igual perspectiva e atenção que a população em geral. A opção sexual, não 

interfere na vida de terceiros, a não ser a vida intima do ser. 

 
 

É certo que o ser humano se identifica no agrupamento social 
em que vive, desde a sua célula mais elementar: a família.  
Permitir ao indivíduo identificar-se publicamente, se assim o 
quiser, como integrante da família que ele mesmo, no exercício 
da sua autonomia, logrou constituir, é atender ao princípio da 
dignidade da pessoa humana; permitir ao homossexual que o 
faça  nas mesmas condições que o heterossexual é observar o 
mesmo respeito e a mesma consideração – é atender à 
igualdade material consagrada na Constituição. 
A questão do reconhecimento também toca o tema da 
segurança jurídica. O alheamento do direito positivo 
relativamente às uniões homoafetivas gera inaceitável 
insegurança para os indivíduos. Nem as relações mais 
sedimentadas pelo tempo são capazes de superar as 
incertezas quanto aos seus efeitos jurídicos: mesmo parceiros 
que vivem juntos por muitos anos não conseguem antecipar 
claramente como se dará a sucessão dos bens que 
amealharam juntos, precisando recorrer a disposições 
testamentárias e seus limites legais; não podem compartilhar a 
proteção de planos de assistência à saúde etc. 
Reconhecimento, portanto, também é certeza e 
previsibilidade. As relações reconhecidas pelo direito têm os 
seus efeitos jurídicos plenamente identificáveis e as retiram do 
limbo. As uniões homoafetivas, uma vez equiparadas às uniões 
estáveis entre heterossexuais, permitirão aos indivíduos 
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homossexuais planejar suas vidas de acordo com as normas 
jurídicas vigentes, prerrogativa que se espera de uma ordem 
jurídica comprometida com a proteção dos direitos 
fundamentais, [...] 
 
 

Logo, o que pode ser destacado, é que com o reconhecimento dos 

casais do mesmo sexo, irá ter uma maior segurança jurídica, vez que os casais 

poderão tomar as mesmas providencias que os casai heterosexuais, como por 

exemplo, ser inserido no plano de saúde, pensão por morte, entre outros.  

O que deve ser destacado é que apesar de ainda ter muitos 

preconceitos, a sociedade em geral que estamos inseridos mudou, o mundo 

que vivemos esta passando por grandes alterações, cabe ao legislativo 

acompanhar mesmo que não seja uma grande parte da população a ser 

inserido nas normas, mas o que se deve é acrescentar esse número de 

pessoas ao meio comum. 

 
 
É por essas tantas razões que voto pela procedência dos 
pedidos formulados na Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 132 – nesta, o respectivo pedido subsidiário – 
e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277, de modo a 
que seja o art. 1.723 do Código Civil vigente (Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002) interpretado conforme a Constituição, 
para determinar sua aplicabilidade não apenas à união estável 
estabelecida entre homem e mulher, como também à união 
estável constituída entre indivíduos do mesmo sexo. 
Tanto quanto pude pesquisar, o homossexualismo é um traço 
da personalidade.  O homossexualismo não é uma crença, o 
homossexualismo não é uma ideologia e muito menos uma 
opção de vida, na medida em que nós sabemos da existência 
atual e pretérita de todas as formas de violência simbólica e 
violência física contra os homossexuais. 
Mas, se a homossexualidade é um traço da personalidade, isto 
significa dizer que ela caracteriza a humanidade de uma 
determinada pessoa.  A homossexualidade não é crime.  Então 
por que ser homossexual? E por que o homossexual não pode 
constituir uma família?  
O homossexual, em regra, não pode constituir uma família por 
força de duas questões que são abominadas pela nossa 
Constituição: a intolerância e o preconceito. A Constituição 
Federal brasileira, que é de uma beleza plástica ímpar, destaca 
no seu preâmbulo, como ideário da nossa nação, como 
promessa constitucional, que o Brasil, sob a inspiração de 
Deus, se propôs a erigir uma sociedade plural, uma sociedade 
justa, uma sociedade sem preconceitos, com extrema 
valorização da dignidade da pessoa humana. E para enfeixar 
esse conjunto de cláusulas pétreas, o artigo 5º dispõe que 
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todos os homens são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza e nada mais faz do que especificar aquilo 
que consta em todas as declarações fundamentais dos direitos 
do homem - na Declaração da ONU, no nosso Pacto de São 
José da Costa Rica, na Declaração  da  África  e  de  
Madagascar, na Declaração dos Povos Muçulmanos -, todos 
os homens, seres humanos, são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza. 
Volta-se, então, à pergunta: se é assim - e assim o é -, por que 
os homossexuais não podem formar uma união homoafetiva 
equiparável a uma família? E o que é uma família? O que é 
uma família, no Brasil, quando nós sabemos que a Constituição 
Federal só consagrou a união estável porque 50% das famílias 
brasileiras são espontâneas? Nesses lares, nessas casas 
desse percentual do povo brasileiro, nunca passou um juiz, 
nunca  passou  um  padre,  mas  naquela  casa  há  amor,  há  
unidade,  há identidade, há propósito de edificação de projetos 
de vida. Naquela casa, muito embora não tenha passado 
nenhum padre e nenhum juiz, naquela casa há uma família. E 
o conceito de família no mundo hodierno, diante de uma 
Constituição pós-positivista, é um conceito de família que só 
tem validade conquanto privilegie a dignidade das pessoas que 
a compõem. 
 [...] "onde há sociedade há o Direito". E, se a sociedade 
evoluiu, o Direito evolui, e a Suprema Corte evolui junto, 
porque ela é a intérprete maior desse Direito que transcende 
aos  limites  intersubjetivos  de  um  litígio entre partes.  
De sorte que, esse momento, que não deixa de ser de ousadia 
judicial - mas a vida é uma ousadia, ou, então, ela não é nada -
, é o momento de uma travessia. A travessia que, talvez, o 
legislador não tenha querido fazer, mas que a Suprema Corte 
acenou, [...] 
Os homoafetivos vieram aqui pleitear uma equiparação, 
pleitear que eles fossem reconhecidos à luz da comunhão que 
têm, da unidade, da identidade e, acima de tudo, porque eles 
querem erigir um projeto de vida. 
Mas a Suprema Corte concederá aos homoafetivos mais do 
que um projeto de vida. 
 
 

5.5 Ministra Cármen Lúcia 

 
 
Põe-se em questão o que preceitua o art. 1723 do Código Civil, 
sua interpretação, seus efeitos: 
 
 
“Art. 1.723.É reconhecida como entidade familiar a união 
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família”. 
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Pede-se seja obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da 
legitimidade da união entre pessoas do mesmo sexo, como 
entidade familiar, desde que atendidos os requisitos exigidos 
para a constituição da união estável entre  homem  e  mulher  e  
que  os  mesmos  direitos  e  deveres  dos companheiros  nas  
uniões  estáveis  estendam-se  aos  companheiros  nas uniões 
entre pessoas do mesmo sexo. 
Contra todas as formas de preconceito, contra quem quer que 
seja, há o direito constitucional. E este é um tribunal que tem a 
função precípua de defender e garantir os direitos 
constitucionais. 
E, reitere-se, todas as formas de preconceito merecem repúdio 
de todas as pessoas que se comprometam com a justiça, com 
a democracia, mais ainda os juízes do Estado Democrático de 
Direito. 
Daí porque há de se interpretar, a meu ver, a própria norma do 
parágrafo 3º do art. 226 da Constituição brasileira para se 
concluir sobre a aplicabilidade do art. 1723 do Código Civil. 
Dispõe o art. 226 e seu parágrafo 3º:   
“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado. 
...§ 3º-  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.” 
É exato que o § 3º do art. 226 da Constituição é taxativo ao 
identificar que “Para efeito da proteção do Estado, é 
reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar”. 
Tanto não pode significar, entretanto, que a união homoafetiva, 
a dizer, de pessoas do mesmo sexo seja, constitucionalmente, 
intolerável e intolerada, dando azo a que seja, socialmente, 
alvo de intolerância, abrigada pelo Estado Democrático de 
Direito. 
Mas é exato que a referência expressa a homem e mulher 
garante a eles, às expressas, o reconhecimento da união 
estável como entidade familiar, com os consectários jurídicos 
próprios. Não significa, a meu ver, contudo, que se não for um 
homem e uma mulher, a união não possa vir a ser também 
fonte de iguais direitos. Bem ao contrário, o que se extrai dos 
princípios constitucionais é que todos, homens e mulheres, 
qualquer que seja a escolha do seu modo de vida, têm os  seus  
direitos fundamentais à liberdade, a ser tratado com igualdade 
em sua humanidade, ao respeito, à intimidade devidamente 
garantidos. 
A discriminação é repudiada no sistema constitucional vigente, 
pondo-se como objetivo fundamental da República, expresso, a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, na qual se 
promova “o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 
(Art. 3º, inc. III). 
Aqueles que  fazem  opção  pela  união  homoafetiva  não  
pode  ser desigualado em sua cidadania. Ninguém pode ser 
tido como cidadão de segunda  classe  porque,  como  ser  
humano,  não  aquiesceu  em  adotar modelo de vida não 
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coerente com o que a maioria tenha como certo ou válido ou 
legítimo. 
E a igual cidadania é direito fundamental posta na própria 
estrutura do Estado Democrático de Direito (art. 1º, inc. III, da 
Constituição). Seria de se  indagar  se  qualquer  forma  de  
preconceito  poderia  acanhar  a cidadania de  quem,  por 
razões  de afeto e  opções  de vida segundo o sentir, 
resolvesse adotar modo de convivência estável com outrem 
que não o figurino tido como “o comum”. 
[...] da assentada jurisprudência dos tribunais brasileiros, que já 
reconhecem para fins previdenciários, fiscais, de alguns 
direitos sociais a união homoafetiva, tenho como procedentes 
as ações, nos termos dos pedidos formulados, para reconhecer 
admissível como entidade familiar a união de pessoas do 
mesmo sexo e os mesmos direitos e  deveres  dos  
companheiros  nas  uniões  estáveis  serem  reconhecidos 
àqueles que optam pela relação homoafetiva. 

 

 

5.6 Ministro Ricardo Lewandowski 

 

 

Principio recordando que, na dicção do art. 226, caput, da 
Carta da República, a família, considerada “base da 
sociedade”, “tem especial proteção do Estado”. Vê-se, pois, 
que para solucionar a questão posta nos autos é preciso, antes 
de tudo, desvendar o conceito jurídico-constitucional de família. 
Nas Constituições  anteriores  à  presentemente  em  vigor,  
registrando, desde logo, que todas que trataram do tema 
vinculavam a idéia de família ao instituto do casamento. Senão 
vejamos: 
i) Constituição de 1937: “Art.124. A família, constituída pelo 
casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do 
Estado. Às famílias numerosas serão atribuídas compensações 
na proporção dos seus encargos.” 
ii) Constituição  de  1946:  “ Art.  163.  A  família  é  
constituída  pelo casamento  de  vinculo  indissolúvel e  
terá  direito  à  proteção  especial  do Estado.” 
iii)Constituição  de  1967:  “ Art.  167.  A  família  é  
constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos 
Podêres Públicos.” 
iv) Emenda Constitucional 1/1969: “Art. 175. A família é 
constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos 
Podêres Públicos” (grifos meus). 
 
 

Bem como, a Constituição Federal de 1988, não faz uma vinculação com o 

casamento, para que assim concluir o conceito de família com não constituições 

anteriores. 
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Na verdade, a partir de uma primeira leitura do texto magno, é 
possível identificar, pelo menos, três tipos de família, a saber: a 
constituída pelo casamento, a configurada pela união estável e, 
ainda, que se denomina monoparental. 
[...] o legislador constituinte remeteu a definição da entidade 
familiar denominada união estável, respeitadas as balizas do 
texto magno, para o âmbito do direito positivo 
infraconstitucional, o qual é expresso em consignar, seja no art. 
1º da Lei 9.278/96, seja no art. 1.723 do Código Civil, que tal 
instituto caracteriza-se pela “convivência pública contínua e 
duradoura e estabelecida como o objetivo de constituição de 
família”, sempre “entre o homem e a mulher” (grifei). 
É exatamente o que estabelece, como parâmetro, a nossa 
Carta Republicana, no citado art. 226, § 3º, averbando que se 
trata de uma a união “entre o homem e a mulher”, ou seja, 
uma relação duradoura desenvolvida entre pessoas de gênero 
distinto, à qual se assegura a conversão em casamento, nos 
termos da lei (grifei). 
Assim, segundo penso, não há como enquadrar a união entre 
pessoas do mesmo sexo em nenhuma dessas espécies de 
família, quer naquela constituída pelo casamento, quer na 
união estável, estabelecida a partir  da  relação  entre  um  
homem  e  uma  mulher,  quer,  ainda,  na monoparental. 
[...] Lei Maior estabelece no tocante a tais procedimentos, a 
começar pelo que se contém no art. 60, § 4º, III, o qual erige a 
“separação dos Poderes” à dignidade de “cláusula pétrea”, que 
sequer pode ser alterada por meio de emenda constitucional. 
Como, então, enquadrar-se, juridicamente, o convívio 
duradouro e ostensivo entre pessoas do mesmo sexo, fundado 
em laços afetivos, que alguns – a meu ver, de forma  
apropriada - denominam de “relação homoafetiva”? 
Ora, embora essa relação não se caracterize como uma união 
estável, penso que se está diante de outra forma de entidade 
familiar, um quarto gênero, não previsto no rol encartado no art. 
226 da Carta Magna, a qual pode  ser  deduzida  a  partir  de  
uma  leitura  sistemática  do  texto constitucional e, sobretudo, 
diante da necessidade de dar-se concreção aos  princípios  da  
dignidade  da  pessoa  humana,  da  igualdade,  da liberdade,  
da  preservação  da  intimidade  e  da  não-discriminação  por 
orientação sexual aplicáveis às situações sob análise. 
Creio que se está, repito, diante de outra entidade familiar, 
distinta daquela que caracteriza as uniões estáveis 
heterossexuais. 
A diferença, embora sutil,  reside  no  fato  de  que,  apesar  de 
semelhante em muitos aspectos à união estável entre pessoas 
de sexo distinto, especialmente no que tange ao vínculo 
afetivo, à publicidade e à duração no tempo, a união 
homossexual não se confunde com aquela, eis que, por 
definição legal, abarca, exclusivamente, casais de gênero 
diverso. 
Para conceituar-se, juridicamente, a relação duradoura e 
ostensiva entre pessoas do mesmo sexo, já que não há 
previsão normativa expressa a ampará-la, seja na Constituição, 
seja na legislação ordinária, cumpre que se lance mão da 
integração analógica. 
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Como se sabe, ante a ausência de regramento legal específico, 
pode o intérprete  empregar  a  técnica  da  integração,  
mediante  o  emprego  da analogia,  com  o  fim  de  colmatar  
as  lacunas  porventura  existentes  no ordenamento legal, 
aplicando, no que couber, a disciplina normativa mais próxima 
à espécie que lhe cabe examinar, mesmo porque o Direito, 
como é curial, não convive com a anomia. 
Assim, muito embora o texto constitucional tenha sido taxativo 
ao dispor que a união estável é aquela formada por pessoas de  
sexos diversos, tal ressalva  não  significa  que  a  união 
homoafetiva pública, continuada  e  duradoura  não  possa  ser 
identificada  como  entidade familiar  apta  a  merecer  proteção 
estatal,  diante  do  rol  meramente exemplificativo do art. 226, 
quando mais não seja em homenagem aos valores e princípios 
basilares do texto constitucional. 
Cuida-se, enfim, a meu juízo, de uma entidade familiar que, 
embora não esteja expressamente prevista no art. 226, precisa 
ter a sua existência reconhecida pelo Direito, tendo em conta a 
ocorrência de uma lacuna legal  que  impede  que  o  Estado,  
exercendo  o  indeclinável  papel  de protetor dos grupos 
minoritários, coloque sob seu amparo as relações afetivas 
públicas e duradouras que se formam entre pessoas do mesmo 
sexo. 
Em suma, reconhecida a união homoafetiva como entidade 
familiar aplicam-se a ela as regras do instituto que lhe é mais 
próximo, qual seja, a união estável heterossexual, mas  apenas  
nos  aspectos  em  que  são assemelhados,[...] 

 

 

5.7 Ministro Joaquim Barbosa 

 

 
Inicialmente, gostaria de ressaltar que estamos diante de  uma 
situação que demonstra claramente o descompasso entre o 
mundo dos fatos e o universo do Direito. Visivelmente nos 
confrontamos aqui com uma  situação  em  que  o  Direito  não  
foi  capaz  de  acompanhar  as profundas  e  estruturais  
mudanças  sociais, [...] 
[...] a Constituição  Federal  de  1988  fez  uma  clara  opção  
pela igualdade  material  ou  substantiva,  assumindo  o  
compromisso  de extinguir ou, pelo menos, de mitigar o peso 
das desigualdades sociais, das  desigualdades  fundadas  no  
preconceito,  estabelecendo  de  forma cristalina  o  objetivo  de  
promover  a  justiça  social  e  a  igualdade  de tratamento entre 
os cidadãos. Este é, a meu ver, o sentido claramente 
concebido no art. 3º da Constituição, quando inclui dentre os 
objetivos fundamentais da República promover o bem de todos, 
sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras 
formas de discriminação. 
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5.8 Ministro Gilmar Mendes 

 

 
Como ressaltado pelo Ministro Ayres Britto, esta ação havia 
sido originariamente autuada como Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 178, em que se 
apontava a lesão aos seguintes preceitos fundamentais: 
vedação à  discriminação  odiosa  (art.  3º,  inciso  IV), princípio  
da  igualdade  (5º,  caput),  princípio  da  dignidade  da  pessoa 
humana (art. 1º, inciso III), direito à liberdade (art. 5º,  caput) e 
proteção à segurança jurídica. 
O que se pretendia, em síntese, era “a) declarar a 
obrigatoriedade do reconhecimento como entidade familiar da 
união entre pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os 
mesmos requisitos exigidos para a constituição da união 
estável entre homem e mulher; e b) declarar que os mesmos 
direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis 
estendem-se aos companheiros nas uniões entre pessoas do 
mesmo sexo”. 

  

5.9 Ministro Marco Aurélio 

 

 

De acordo com a interpretação de alguns, o regime estaria 
limitado às uniões entre homem e mulher. O requerente articula 
com a violação aos princípios e às regras constitucionais 
atinentes à liberdade, igualdade, dignidade e segurança 
jurídica.  Defende ser obrigação constitucional do poder público  
a aplicação analógica do regime da união estável às uniões 
homoafetivas.  
Pois bem, eis o cerne da questão em debate: saber se a 
convivência pública, duradoura e com o ânimo de formar 
família, por pessoas de sexo igual deve ser  admitida  como  
entidade  familiar  à  luz  da  Lei  Maior, considerada a omissão 
legislativa. Em caso positivo, cabe a aplicação do regime 
previsto no artigo 1.723 do Código Civil de 2002? 
A corrente contrária a tal reconhecimento argumenta que o § 3º 
do artigo 226 da Carta da República remete tão somente à 
união estável entre homem e mulher, o que se poderia 
entender como silêncio eloquente do constituinte no tocante à 
união entre pessoas de mesmo sexo. Além disso, o artigo 
1.723 do Código Civil de 2002 apenas repetiria a redação do 
texto constitucional, sem fazer referência à  união  homoafetiva,  
a  revelar  a dupla omissão, o que afastaria do âmbito de 
incidência da norma a união de pessoas de sexo igual. 
O reconhecimento de efeitos jurídicos às uniões estáveis 
representa a superação dos costumes e convenções sociais 
que, por muito tempo, embalaram o Direito Civil, notadamente 
o direito de família.  
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O processo evolutivo encontrou ápice na promulgação da Carta 
de 1988. O Diploma é o marco divisor: antes dele, família era 
só a matrimonial, com ele, veio a democratização – o 
reconhecimento jurídico de outras formas familiares. 
Se as decisões judiciais que permitiram  o  reconhecimento das 
sociedades de fato entre pessoas do mesmo sexo 
representaram inegável avanço quando foram proferidas, 
atualmente elas apenas reproduzem o preconceito e trazem à 
balha o desprezo à dignidade da pessoa humana. 
O princípio da dignidade da pessoa humana ostenta a 
qualidade de fundamento maior da República. É também 
mencionado no artigo 226, § 7º, onde figura como princípio 
inerente ao planejamento familiar, e nos artigos 227  e  230,  
quando  da  referência  ao  dever  da  família,  da comunidade 
e do Estado de assegurarem, respectivamente, a dignidade da 
criança e do idoso.[...] 
O Estado existe para auxiliar os indivíduos  na  realização  dos 
respectivos  projetos  pessoais  de  vida,  que  traduzem  o  
livre  e  pleno desenvolvimento da personalidade.[...] A 
dignidade da vida requer a possibilidade de concretização de 
metas e projetos. Daí se falar em dano existencial quando o 
Estado manieta o cidadão nesse aspecto. Vale dizer: ao  
Estado  é  vedado  obstar  que  os  indivíduos  busquem  a  
própria felicidade, a não ser em caso de violação ao direito de 
outrem, o que não ocorre na espécie. 
Certamente, o projeto de vida daqueles que têm atração pelo 
mesmo sexo resultaria prejudicado com a impossibilidade 
absoluta de formar família.  Exigir-lhes a mudança na  
orientação sexual para que estejam aptos a alcançar tal 
situação jurídica demonstra menosprezo à dignidade.[...] 
Consubstancia objetivo fundamental da República  Federativa  
do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação (inciso IV do artigo 3º da Carta Federal). Não é 
dado interpretar o arcabouço normativo de maneira a chegar-
se a enfoque que contrarie esse princípio basilar, agasalhando-
se preconceito constitucionalmente vedado.  Mostra-se 
inviável, porque despreza a sistemática integrativa presentes 
princípios maiores, a interpretação isolada do artigo 226, § 3º, 
também da Carta Federal, no que revela o reconhecimento da 
união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, até porque o dispositivo não proíbe esse 
reconhecimento entre pessoas de gênero igual. 
[...] concluo que é obrigação constitucional do Estado 
reconhecer a condição familiar e atribuir efeitos jurídicos às 
uniões homoafetivas. Entendimento contrário discrepa, a mais 
não poder, das garantias e direitos fundamentais, dá eco a 
preconceitos ancestrais, amesquinha a personalidade do ser 
humano e, por fim,  desdenha  o  fenômeno  social,  como  se  
a  vida  comum  com intenção de formar família entre pessoas 
de sexo igual não existisse ou fosse irrelevante para a 
sociedade. 
Extraio do núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana 
a obrigação de reconhecimento das uniões homoafetivas. 
Inexiste vedação constitucional à aplicação do regime da união 
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estável a essas uniões, não se podendo vislumbrar silêncio 
eloquente em virtude da redação do § 3º do artigo 226.  Há, 
isso sim, a obrigação  constitucional  de  não discriminação  e  
de  respeito  à  dignidade  humana,  às  diferenças,  à liberdade 
de orientação sexual, o que impõe o tratamento equânime 
entre homossexuais e heterossexuais. 

 

 

5.10 MINISTRO CELSO DE MELLO 

 

[...] agora mais do que nunca, que ninguém, absolutamente 
ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer 
restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação 
sexual. 

Isso significa que também os homossexuais têm o direito de 
receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico 
instituído pela Constituição da República, mostrando-se 
arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, 
que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o 
desrespeito e que desigual e as pessoas em razão de sua 
orientação sexual.  

Essa afirmação, mais do que simples proclamação retórica, 
traduz o reconhecimento, que emerge do quadro das 
liberdades públicas, de que o Estado não pode adotar medida  
nem formular prescrições  normativas que provoquem, por 
efeito de seu conteúdo discriminatório,  a exclusão jurídica de  
grupos, minoritários ou não, que integram a comunhão 
nacional.  

Incumbe, por isso mesmo, a esta Suprema Corte, 
considerada a  natureza  eminentemente constitucional  dessa  
cláusula impeditiva  de  tratamento  discriminatório,  velar pela  
integridade dessa  proclamação,  pois,  em  assim  agindo,  o  
Supremo  Tribunal  Federal, ao  proferir  este  julgamento  –  
que  já  se  mostra  impregnado de  densa significação  
histórica -, estará  viabilizando  a  plena  realização  dos 
valores da  liberdade,  da  igualdade  e da  não-discriminação,  
que representam fundamentos  essenciais  à  configuração 
de  uma  sociedade verdadeiramente democrática.  

Esta decisão – que torna efetivo o princípio da igualdade, que 
assegura respeito  à  liberdade  pessoal  e  à  autonomia 
individual, que confere primazia à dignidade da pessoa humana 
e que, rompendo paradigmas  históricos  e  culturais,  remove 
obstáculos que, até  agora,  inviabilizavam a  busca  da  
felicidade  por  parte de homossexuais  vítimas de  tratamento  
discriminatório  –  não é nem pode ser qualificada como 
decisão proferida contra alguém,  da mesma forma que não 
pode ser considerada um julgamento a favor de apenas 
alguns.  
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Com este julgamento, o Brasil dá um passo significativo 
contra a discriminação e contra o tratamento excludente que 
têm marginalizado grupos minoritários em nosso País, o que 
torna imperioso acolher novos valores e consagrar uma nova 
concepção de Direito fundada em nova visão de mundo, 
superando os desafios impostos pela necessidade de 
mudança de paradigmas, em ordem a viabilizar, como política  
de  Estado,  a  instauração  e  a  consolidação de uma ordem 
jurídica genuinamente inclusiva. 

[...] entendo que a extensão, às uniões homoafetivas, do 
mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas 
de gênero  distinto  justifica-se e legitima-se  pela  direta  
incidência,  dentre  outros,  dos  princípios  constitucionais da  
igualdade,  da  liberdade,  da  dignidade,  da  segurança  
jurídica  e  do  postulado  constitucional  implícito que 
consagra o direito à busca da felicidade, [...] 

Parece-me irrecusável, desse modo, considerado o objetivo 
fundamental da República de “promover o bem de todos, sem 
preconceitos de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  
outras formas de discriminação” (CF, art. 3º, IV),  que o 
reconhecimento  do direito à busca da felicidade,  enquanto  
idéia-força que  emana, diretamente,  do  postulado  
constitucional  da  dignidade  da  pessoa humana,  autoriza,  
presente o contexto em exame,  o  rompimento  dos 
obstáculos que  impedem  a  pretendida  qualificação da  
união  civil homossexual como entidade familiar. 

[...] a qualificação da união estável entre pessoas do mesmo 
sexo  como  entidade  familiar,  desde que presentes,  
quanto a ela,  os  mesmos  requisitos  inerentes  à  união 
estável  constituída  por pessoas de gêneros distintos,  
representará o reconhecimento de que as  conjugalidades 
homoafetivas,  por repousarem a  sua  existência  nos  
vínculos de  solidariedade,  de  amor  e de projetos  de  vida  
em  comum,  hão  de  merecer  o  integral  amparo do Estado,  
que  lhes  deve  dispensar,  por  tal  razão,  o  mesmo 
tratamento atribuído às uniões estáveis heterossexuais. 

 

 

5.11 Ministro Cezar Peluso (Presidente) 

 

 

Não se trata de  numerus clausus. De modo que permite dizer 

que, tomando em consideração outros princípios da 

Constituição, como o princípio da dignidade, o princípio da 

igualdade, o princípio específico da não discriminação e outros, 

é lícito conceber, na interpretação de todas essas normas  

constitucionais, que, além daquelas explicitamente catalogadas 
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na Constituição, haja outras entidades que podem ser tidas 

normativamente  como  familiares,  tal  como  se  dá  no  caso.  

Por quê? Porque vários  elementos  de  ordem  afetiva,  no  

sentido  genérico,  e  de ordem material da união de pessoas 

do mesmo sexo, guardam relação de comunidade com certos 

elementos da união estável entre homem e a mulher. Esta a 

razão da admissibilidade da consideração da união de duas 

pessoas do mesmo sexo - não mais que isso -, na hipótese de 

que estamos cogitando, como entidades familiares para efeitos 

constitucionais e legais.  

E a segunda consequência é que,  na  disciplina  dessa  

entidade familiar recognocível à vista de uma interpretação 

sistemática das normas constitucionais,  não  se  pode  deixar  

de  reconhecer  -  e  este  é  o  meu fundamento, a cujo 

respeito eu peço vênia para divergir da posição do ilustre 

Relator e de outros que o acompanharam nesse passo - que 

há uma lacuna normativa, a qual precisa de ser preenchida. E 

se deve preenchêla, segundo as regras tradicionais, pela 

aplicação da  analogia,  diante, basicamente, da similitude - 

não da igualdade -, da similitude factual entre  ambas  as  

entidades  de  que  cogitamos:  a  união  estável  entre  o 

homem  e  a  mulher  e  a  união  entre  pessoas  do  mesmo  

sexo. 

 

 

5.12  Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013- Casamento por 

casais do mesmo sexo. 

 

 

A Resolução nº175, diz respeito à habilitação, celebração de 

casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre 

pessoas de mesmo sexo. 

Considerando, a decisão unânime da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, 

onde reconhecem à inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal as 

uniões estáveis por casais homossexuais. 

A Resolução se define de acordo com os artigos abaixo: 
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Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de 
habilitação, celebração de casamento civil ou de 
conversão de união estável em casamento entre pessoas 
de mesmo sexo. 
Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata 
comunicação ao respectivo juiz corregedor para as 
providências cabíveis. 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

Conforme decisão, caso os cartórios se recusem a cumprir a resolução 

do CNJ em celebrar o casamento ou converter a união estável em casamento 

entre os casais homoafetivos, cabe os mesmos levar o caso ao juiz corregedor 

para motivar o cumprimento da resolução4. 

 

 

5.13 Da filiação 

 

 

O fato importante a ser considerado é que os homossexuais têm filhos, 

como nos Estados Unidos onde, uma estatística foi realizada pelo Instituto 

Williams, que foi verificado que segundo um censo de 2010, cerca de 37% da 

população lésbicas, gays, bissexual e transexual têm filhos, 60% dos quais são 

biológicos. Cada casal tem em media dois filhos (DIAS, 2014, p. 202 e 203). 

Há insustentável crença de que a criança ficaria exposta ao dano 

potencial futuro por ausência de referencias comportamentais de ambos os 

sexos. Também a ocorrência de prejuízos de ordem psicológica. Há ate um 

mito de que os filhos de homossexuais teriam a tendência de se tornarem 

homossexuais. Vale ressaltar que os homossexuais, de um modo geral, são 

frutos de relacionamentos heterossexuais (DIAS, 2014, p.203). 

O direito de gerar filhos está vinculado à própria dignidade da pessoa 

humana, com o conceito que ela tem si própria como individuo inserido em uma 

sociedade. Trata-se de uma busca pela felicidade (MOSCHETTA, 2011, p.143). A 

                                                             
4
 http://cnj.jus.br/noticias/cnj/59160-resolucao-que-disciplina-a-atuacao-dos-cartorios-no-casamento-

gay-entra-em-vigor-amanha 
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restrição à homoparentalidade afeta o mais sagrado de todos os direitos 

fundamentais, o direito da personalidade, no qual esta inserido o direito de ter 

filhos, pois a maternidade e a paternidade fazem parte do ideário humano 

(SAPKO,2005, p.110). 

 

 

,  
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6. ADOÇÃO POR FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS 

 

O legislador brasileiro resiste em emprestar juridicidade às relações 

homoafetivas, não existe previsão legal, quer autorizando, quer vedando a 

adoção por casais do mesmo sexo. A intensa reação contra o deferimento de 

adoção a homossexuais apenas reflete a face mais aguda do preconceito 

(FIGUEIRÊDO, 2001,p.23). 

Para Maria Berenice Dias a adoção: 

 

 

[...] o direito à adoção por casais homoafetivos tem fundamento 
de ordem constitucional. Não é possível excluir o direito à 
paternidade e à maternidade gays, lésbicas, transexuais e 
travestis e intersexuais, sob pena de infringir-se o mais sagrado 
cânone do respeito à dignidade humana, que se sintetiza no 
princípio da igualdade e na vedação de tratamento 
discriminatório de qualquer ordem (DIAS, 2014, p.205 e 206). 

 

 

A Constituição em seu art. 227, o princípio da proteção integral, 

atribuindo ao Estado o dever garantir a criança e o adolescente, alem de 

outros, o direito à convivência familiar. O princípio do melhor interesse da 

criança deve servir de critério para a decisão do juiz, ao verificar a situação real 

da criança e o que é melhor para ela (DIAS, 2014,p.206). 

O Estatuto da Criança e do adolescente, não trás qualquer restrição 

quanto ao sexo, ao estado civil ou à orientação sexual do adotante.(DIAS, 

2014, p.206). 

A chamada Lei Nacional da Adoção (lei 12.010/2009), que excluiu do 

Código Civil a adoção de menores de idade, deu nova redação ao §2º do art. 

42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda assim, não afasta a 

possibilidade da adoção por casais homossexuais. Apesar de exigir, que os 
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adotantes sejam casados ou que mantém união estável. E como já está 

consolidada a identidade de direitos entre uniões homoafetivas e 

heteroafetivas, inclusive de forma vinculante pelo Supremo Tribunal Federal 

(DIAS,2014,p. 206). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi apresentado a adoção por casais homoafetivos, pode 

ser realizado a partir do precedente resultante das decisões trazidas pelo 

Supremo Tribunal Federal. Apesar de ser um tema polêmico, que ainda não 

encontra normatização pelo Poder Legislativo, o efeito causado pelos julgados 

decorrentes do judiciário ocasionaram uma mudança de mentalidade quanto ao 

papel representado pelos casais homoafetivos e o quadro de adoções no 

Brasil. 

Obviamente, que existe muitas visões subjetivas que influenciam este 

quadro que já é uma realidade na vida de centenas de casais que não tem o 

amparo jurídico do Estado e as garantias que advêm dele. Servidores judiciais, 

juízes, cartórios, apesar de algumas resistências já admitem que isto é uma 

realidade que veio para se manter. 

Quanto ao panorama político existente em que a mentalidade 

conservadora de homens públicos eleitos com propostas de restringir esta 

realidade social vem afetando o avanço de leis que venham normalizar este 

quadro. 

Por fim, a burocracia atual no quadro de adoções, acabou por criar 

uma realidade que existem mais pessoas com interesse em adotar, sendo este 

casal hetero ou não, do que crianças disponíveis para tal, sendo que, quando 

se trata de casais homoafetivos o cenário de preconceito os atinge com maior 

intensidade. 

 Admite-se que deva existir uma proteção burocrática para as crianças 

para a escolha dos pais adotivos já que esta decisão afetara a vida daqueles 

que sejam selecionados. Mas a diferenciação quanto ao tipo de casal que deva 

merecer o exercício do ato de adotar. 

O direito como instrumento da evolução social, de acordo com os 

argumentos apresentados, vem para igualar os direitos dos casais 

heterossexuais e homossexuais. 
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