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RESUMO 
 
 
 

No decorrer da história a adoção modificou-se, sendo transformado os 
seus objetivos e os requisitos necessários para quem deseja adotar. Anteriormente, 
no Brasil, somente poderiam adotar as pessoas maiores de cinquenta anos sem 
prole. Deste ponto de vista, estava em primeiro lugar o direito do casal em ter filhos 
para continuar a perpetuação da família. Atualmente, a adoção tem como principal 
finalidade, a proteção da criança e do adolescente. A Justiça, discute hoje a 
concessão aos homoafetivos do direito à adoção. Pergunta-se se estes possuem 
igual capacidade para educar filhos quanto as famílias tradicionais. Questiona-se 
ainda se deve prevalecer o direito que as crianças têm de pertencer à uma família 
estruturada que lhe conceda respeito e carinho ou se devem superar os rótulos e 
discriminações erigidas contra os homoafetivos ao longo de nossa história. 

 
Palavra-chave: adoção; homoafetivos 
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ABSTRACT 

 
 
 

In elapsing of history the adoption was modified, being transformed its 
objectives and the necessary requirements for who desire to adopt.  Previously, in 
Brazil, they could only adopt the people biggest of fifty years without offspring.  Of this 
point of view, it was in first place the right of the couple in having children to continue 
the perpetuation of the family.  Currently, the adoption has as main purpose, the 
protection of the child and the adolescent.  Justice, today argues the concession to 
the homosexuals of the right to the adoption.  It is asked if these possess equal 
capacity to educate children how much the traditional families.  It is still questioned if 
it must take advantage the right that the children have to belong to the one 
structuralized family who grants to respect and affection to it or if they must surpass 
the labels and discriminations erected against the homosexuals throughout our 
history.   

 
 
Word-key: adoption; homosexuals  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Direito por nascer dos fatos sociais só tem utilidade quando alcança os 

homens. Mesmo sem amparo da lei, os fatos acabam se sobrepondo ao Direito, 

como ocorreu em relação ao divórcio e união estável no Brasil. 

Por haver predominância das relações heterossexuais, é enorme o 

preconceito às uniões e adoções envolvendo homoafetivos, ainda persistindo nestes 

casos uma grande ignorância da lei. Assim, seja por influência jurídica, religiosa ou 

histórica, os homoafetivos são excluídos das relações sociais, gerando um dano 

pior, pois muitas adoções poderiam acontecer dentro destes relacionamentos, 

apesar de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não faz nenhuma restrição 

quanto à sexualidade dos adotantes, além da Constituição Federal proibir qualquer 

tipo de discriminação. 

Deve-se ressaltar que o conceito de família vem sofrendo transformações 

devido às mudanças sociais, devendo o Estado, para acompanhar esta evolução, 

ampliar a proteção dos direitos, incluindo as famílias homoafetivas e a adoção por 

estes. 

O objeto da presente pesquisa é investigar se a adoção visa a proteção 

da criança ou a realização de interesses dos pais adotivos. Se a resistência à 

adoção por homossexuais pode destituir o infante de um lar e de afeto. Se as 

crianças com pais homoafetivos são tão bem ajustadas do ponto de vista 

psicológico e social quanto as crianças com pais heterossexuais. Se essa seria a 

resposta para a redução do número de crianças que são desprovidas de conforto, 

saúde, educação e carinho, à beira da própria sorte, muitas vezes esquecidas em 

abrigos ou nas ruas.  

Para elaboração do presente trabalho, adotou-se a pesquisa doutrinária e 

jurisprudencial alusiva ao tema, bem como outros instrumentos como sites, revistas 

e jornais pertinentes ao mesmo. 
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2 CONCEITOS 

 

 

O termo adoção provém do latim adoptio, que significa escolher, optar. A 

adoção consiste em proporcionar ao filho de outrem os direitos cabíveis aos filhos 

próprios. Chaves (1988, p. 13) ressalta o conceito de adoção na visão de Cícero: 

"Adotar é pedir à religião e à lei aquilo que da natureza não se pôde obter (Pro 

domo, 13, 14)".  

De acordo com Santos (1998, p.11), "adoção é ato jurídico bilateral que 

estabelece relações civis, entre duas pessoas, de paternidade e filiação". "A adoção 

não é um contrato, mas um ato jurídico bilateral complexo que muda o status do 

adotado" (WALD, 1995, p. 157 e 158). Assim, a adoção é o ato de elevar um 

estranho à condição de um verdadeiro filho, não havendo ligação de sangue entre 

adotante e adotado. No entanto o Código Civil da Bolívia (art. 80) esclareceu que o 

adotado poderia não ser um estranho, mas um filho natural, adulterino ou 

incestuoso do adotante. Estes casos se explicam pelo fato de que os filhos 

extramatrimoniais não podiam ser reconhecidos, portanto não eram registrados. Tal 

situação atualmente se encaixa ao reconhecimento do filho, não à adoção.  

"Adoção é o ato sinalagmático e solene, pelo qual, obedecidos os 

requisitos da Lei, alguém estabelece, geralmente com um estranho, um vínculo 

fictício de paternidade e filiação legítimas" (CHAVES, 1988, p. 16). 

O artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente esclarece que "a 

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

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

os impedimentos matrimoniais". 

A adoção, desta forma, é um ato espontâneo de relacionar-se a outrem 

na condição de pai ou de filho, por um interesse mútuo, devendo atender aos 

requisitos que a lei exige, tornando-se um vínculo legítimo, inclusive com direito 

sucessório recíproco.  
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"A adoção prefigura a paternidade do futuro, enraizada no exercício da 

liberdade: tem esta paternidade tanto de auto-doação, de gratuidade, de 

engajamento íntimo que não é suscetível de imposição coativa" (VILELA, 1979, p. 

417). Seguindo esta linha, a adoção passou a ser vista como uma paternidade (ou 

maternidade) responsável, pois os pais planejam e concordam com a chegada 

deste novo membro à família. 
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3 ADOÇÃO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 

 A adoção antes de ser elevada à condição de importância social passou 

por crises e preconceitos gerados pelo medo de suas consequências. Foi criticada 

por contrariar a natureza, ao criar uma filiação civil, devendo ser banida das 

legislações. As justificativas eram de que favoreceria o celibato; não respeitaria a 

proibição ao permitir filhos incestuosos e adulterinos na família legítima; causaria 

ingratidões e arrependimentos; facilitaria fraudes nas sucessões e tornaria possível 

que pais pobres vendessem suas crianças aos ricos. 

Este instituto encontra-se inserido entre os povos mais antigos da 

história, sendo regulamentado nas Leis de Manu, no Código de Hamurabi, em 

Roma, na Grécia. 

A adoção passou a existir por necessidade e com a finalidade de 

continuar com o culto doméstico. Somente o homem poderia adotar e apenas o 

rapaz poderia ser adotado, sendo ambos da mesma classe. O adotado, como pré-

requisito das Leis de Manu, deveria conhecer os rituais religiosos e possuir as 

qualidades que são almejadas em um filho. Poderia recorrer à adoção caso o chefe 

de família fosse estéril, cabendo à esposa gerar um menino com um irmão ou 

parente do seu cônjuge; quando a viúva sem filhos se unisse ao parente mais 

próximo do seu marido ou se o chefe de família não tivesse filhos do sexo 

masculino, devendo sua filha gerá-lo. As crianças nascidas nestas situações eram 

tidas como filhos legítimos. 

O Código de Hamurabi, 1728-1686 a.C., revela uma civilização 

adiantada, ao dispor sobre a adoção. O adotado somente poderia retornar à casa de 

seus pais naturais se estes o tivessem criado. Tal hipótese era proibida se o 

adotante tivesse gasto dinheiro e tido dedicação com o adotado. O artigo 190 

estabelecia que se alguém não considerava entre seus filhos um menino que tomou 

e criou como filho, este poderia regressar à sua casa paterna. A adoção poderia ser 



 14 

revogada se o adotante tivesse filhos legítimos supervenientes. Neste caso o 

adotado tinha direito à indenização. 

Na adoção entre os hebreus, nas histórias bíblicas, tem-se os casos de 

Ester, adotada por Mardoqueu; de Efraim e Manés por Jacó; de Moisés pela filha do 

faraó, sendo até mesmo Jesus filho adotivo de José, esposo de Maria. No entanto, 

os egípcios e hebreus não regulamentaram a adoção. 

No Direito Romano, a perpetuação da religião e do nome familiar poderia 

ocorrer, na falta de filhos legítimos, através da substituição do marido impotente ou 

falecido por algum parente; ou em último caso, pela adoção. O filho adotivo deveria 

aceitar os rituais da nova família e renunciar ao culto da sua família de origem, não 

podendo retornar à esta, a não ser que deixasse seu filho em seu lugar, no seio da 

família que o adotou, desligando-se de qualquer vínculo com ele. A adoção era 

admitida por testamento, ato complexo e solene, sendo pouco utilizado; por ato 

bilateral, sendo o adotado capaz; e por vontade do adotante em adotar um incapaz, 

mediante a concordância do representante do adotado. A formação religiosa e 

social do povo romano favoreceu o desenvolvimento da adoção, que era usada 

apenas nos países que seguiam o Direito Romano. 

No princípio somente os homens poderiam adotar. No entanto, com o 

enfraquecimento do fundamento religioso, permitiu-se que as mulheres que 

tivessem perdido seus filhos pudessem ter o direito da adoção. 

Por contrariar a economia feudal, a adoção não era usual, chegando a 

desaparecer na Idade Média. O adotado não herdava o título de nobreza sem o 

consentimento real até que passou não ter direito nem à sucessão.  

 Antes da influência do Direito Romano, os germânicos viam na adoção 

um modo de transmitir o nome e as armas. Para ser adotado era necessário ter 

demonstrado qualidades na guerra. A ligação filial não se constituía primeiramente e 

o adotado não tinha direito à herança, sucedendo somente por ato de última 

vontade ou por doação inter vivos. No antigo direito germânico a adoção não foi 

permitida. Tornou--se mais tarde amplamente praticada para suprir o testamento. A 

herança, baseada no parentesco, podia ser transmitida à outra pessoa através de 

um reconhecimento solene e público junto à família como sendo filho ou irmão.  

A adoção foi incluída no Código Dinamarquês de 1683, no Codex 

Maximilianus, da Bavária, de 1756, no Código Prussiano de 1751, que influenciou o 

Código de Napoleão (1804). Por intervenção deste, a adoção teve seu 
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ressurgimento na França e em demais localidades. Inicialmente, no Direito Francês 

a adoção seguia as tradições romanas, sendo escrita e devendo ter como adotante 

o homem sem descendência. Antes da Revolução não existia a adoção 

propriamente dita. Pelo Código Napoleônico somente poderiam adotar os maiores 

de 50 anos, sem filhos legítimos e com no mínimo 15 anos a mais dos adotados. 

Além da adoção comum, permitia-se a adoção testamentária e a remuneratória, 

quando a pessoa que veio a ser adotada tivesse salvo a vida do adotante. 

Este instituto não fez parte do Código Civil de 1867 e foi regulamentado 

no Código Civil português de 1966. A adoção era pouco utilizada; o adotante tinha o 

pátrio poder somente se o pai natural do adotado tivesse falecido. A adoção era 

praticada para que os filhos ilegítimos sucedessem bens e honras de seus pais, 

quebrando a ordem de sucessão legal.  Por isso, toda adoção e para que o adotivo 

tivesse direito à sucessão era necessário a autorização Real. Assim, a adoção no 

Direito português antigo era um título de filiação, sendo dispensada esta prova para 

requerer alimentos e suceder com o consentimento Real. 

A partir da Primeira Guerra Mundial, a adoção ganhou um ar de ato de 

caridade para amparar os órfãos da guerra. 

Como no direito português, a adoção passou a ser instituto do Direito 

Civil pátrio. A adoção constava nas Ordenações de Portugal, que junto com demais 

leis governavam o país no período precedente ao Código Civil de 1916. Perante foi 

último, foi estabelecido no Brasil que somente os maiores de 50 anos que não 

tinham filhos legítimos podiam adotar, respeitando o espaço de 18 anos entre 

adotante e adotado. O filho legítimo era equiparado ao legítimo superveniente, 

exceto quanto à herança por lhe caber a metade dos bens em relação a prole 

legítima.   

A Lei 3.133/57 reformulou a adoção para que pudesse melhor exercer 

sua função social, introduzindo importantes modificações. A idade mínima do 

adotante passou a ser de 30 anos (para cada cônjuge), devendo ter a diferença de 

16 anos entre o adotado e o adotante; e passou a ser aceita a adoção por pessoas 

que já tivessem filhos legítimos. As pessoas casadas só poderiam adotar após 5 

anos de casamento, por transmitir a constatação de que não mais teriam filhos 

naturais, não exigindo tal requisito se o homem fosse maior de 50 anos e a mulher 

maior de 40. Era exigido o consentimento do adotando, se maior, e do 

representante legal caso fosse nascituro. Com exceção do pátrio poder, os demais 
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direitos e deveres decorrentes do parentesco natural não se tornaram extintos pela 

adoção, possibilitando que o filho pedisse alimentos ao pai natural na 

impossibilidade do pai adotivo. O adotante tornaria herdeiro do adotado apenas 

quando este não tivesse descendentes ou pais naturais que estivessem vivos. Havia 

a possibilidade do adotado ter além do nome dos pais de sangue, também os do pai 

adotivo ou somente deste. Esta lei foi duramente criticada, pois teria conturbado o 

ambiente familiar brasileiro. Graves falhas persistiram, mas as tímidas modificações 

contribuíram para popularizar a adoção.   

A Lei n.º 4.655/65 surgiu para promover a integração do adotado em sua 

nova família dispondo sobre a legitimidade adotiva. No entanto, esta lei apresentava 

muitas restrições, o que levou muitos adotantes a registrarem o filho adotivo 

declarando-o como natural (adoção à brasileira). 

A expressão legitimação adotiva, com o tempo, foi substituída por 

adoção, sendo simples, a prevista no Código Civil, e plena, a adoção com as 

alterações do revogado Código de Menores, atualmente regulada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Parte da doutrina não reconhece a classificação da 

adoção em simples e plena, entendendo que a primeira foi revogada pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, de acordo com o princípio de que norma especial 

derroga norma geral, passando a existir somente a adoção plena. 

O Código de Menores, instituído pela Lei 6.697/79, possibilitou a adoção 

pelo casal quando pelo menos um dos cônjuges tivesse 30 anos de idade. O artigo 

32 desta lei permitiu que o prazo de 5 anos de casados para adotar fosse 

dispensado desde que provassem a esterilidade de um dos cônjuges e a 

estabilidade conjugal, sendo exceção à regra geral. O artigo 37 tinha o objetivo de 

equiparar os direitos e deveres dos filhos adotados aos legítimos supervenientes ou 

precedentes.   

Assim, conclui-se que o principal objetivo da adoção na atualidade é 

acrescentar reais vantagens na vida do adotando. A Constituição de 1988 ao proibir 

a distinção entre filhos legítimos e adotivos, inclusive quanto aos direitos 

sucessórios, deu um grande passo na evolução dos direitos dos adotados; e a cada 

dia mais diminui-se o preconceito e o medo quanto à adoção, tornando-se um 

verdadeiro ato de amor e de responsabilidade. 

 

 



 17 

3.1 VISÃO HISTÓRICA DA HOMOSSEXUALIDADE 

 

 

Esta pesquisa exige um oportuno estudo acerca do mito que cerca a 

questão da homossexualidade. Fato é que a mesma sempre esteve presente na 

história da humanidade desde as civilizações mais antigas, como os povos 

romanos, egípcios, gregos e assírios. 

 Após o advento do cristianismo, a relação homossexual tornou-se 

proibida, fazendo com que ocorresse o preconceito. O próprio termo lesbianismo 

tem sua origem em 612 a.C., quando na Ilha Lesbos nasceu uma poetisa que 

glorificava a homossexualidade. A palavra homossexual é formada pelo prefixo 

grego, significando semelhante, e pelo vocábulo latino sexu, relativo ao sexo. Assim, 

o termo homossexual significa semelhante ao sexo de outrem; aquele que tem 

prática sexual com pessoa do mesmo sexo. Esta expressão evoluiu para 

homoafetivo, para indicar que esta pessoa não tem apenas um relacionamento 

sexual com seu parceiro, mas também uma relação afetiva. 

Na civilização grega sempre houve permissão sexual quanto aos 

homossexuais, apesar de posicionamentos contrários. Foi onde teve sua maior 

expressão, por ser considerado mais nobre e estético quanto ao relacionamento 

heterossexual. Na Grécia antiga o preceptado era obrigado a se fazer de 'mulher' ao 

seu preceptor, preparando-o para guerra, quando ficaria afastado da presença de 

mulheres. Nas Olimpíadas, os atletas competiam nus, sendo proibido a presença de 

mulheres na arena; e no teatro, os personagens femininos eram desempenhados 

por homens, sendo estas manifestações homossexuais.  

Nos séculos XII e XIII as leis previam pena de morte para os 

homossexuais; o advento da Santa Inquisição (1231) aterrorizou mais a situação. A 

Idade Média foi marcada por severas punições às pessoas que tivessem o 

posicionamento contrário da maioria. Durante este período era comum o 

relacionamento homossexual em lugares isolados, como mosteiros e 

acampamentos militares, haréns, internatos. Tal prática perdura até os dias atuais, 

como por exemplo nos presídios, mesmo sendo uma situação temporária. 

 No século XVII, o distanciamento entre o Estado e a Igreja influenciou na 

aceitação de novas formas de união, além do casamento. O declínio do poder da 
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Igreja na sociedade diminuiu o pensamento que proibia o prazer sexual e influenciou 

a valorização dos sentimentos. 

As religiões, de um modo geral, condenam as relações homoafetivas por 

contrariar a natureza humana, pelo fato de não se destinar à procriação.  

Interessante notar que heterossexuais estéreis e mulheres na menopausa (assim 

como homens na andropausa) também não podem procriar e nem por isso deixam 

de se casar. 

Apesar das mudanças ocorridas ao longo do tempo, em 2001 o governo 

do Egito levou a julgamento 52 homens acusados de serem homossexuais, incluído 

no crime de ofensa à moral pública, com pena de até 5 anos de prisão. Em outros 

países como na Grécia e na Irlanda, a homossexualidade também é tida como 

crime. 

O ponto de vista do Estado em negar a adoção aos homoafetivos parte 

do conceito de que tal relação desvalorizaria a família, base da sociedade. No 

entanto, os casais heterossexuais se fortaleceriam para restaurar os valores 

familiares, enquanto o casamento gay que ao ser absorvido, seria tão conservador 

como dos heterossexuais. 

A sociedade passou a ter mais tolerância com a homossexualidade. No 

entanto, tal comportamento ainda é alvo de desrespeito e de grande preconceito, 

levando muitos homossexuais a ocultarem sua tendência sexual. Em novelas 

globais os relacionamentos homoafetivos não tiveram aceitação pública, tendo sido 

os personagens retirados da trama antes do tempo previsto. Entretanto 

personagens homossexuais solteiros chegaram a fazer sucesso por serem alegres 

e engraçados. As passeatas e os concursos miss gay passaram até mesmo serem 

temas de reportagens e festas de grande movimentação, sendo, inclusive públicas. 

A Justiça não pode ser conivente com o preconceito aos homossexuais, 

gerando uma maior discriminação que aliás é vedada pela Constituição Federal; não 

pode fechar os olhos para as mudanças e os fatos sociais, que mesmo sem amparo 

legal acabam se sobrepondo que o Direito tenha um posicionamento. Talvez assim, 

a sociedade compreenda que os homoafetivos, como todos, apenas buscam espaço 

em seu meio e o direito de terem asseguradas suas garantias legais.  
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4 ABORDAGEM GENÉRICA RELATIVA À ADOÇÃO 

 

 

Parte dos juristas brasileiros reconhecem dois tipos de adoção: a regida 

pelo Código Civil (adoção simples), válida para a adoção de maiores ou menores 

entre 18 e 21 anos, tendo a diferença mínima de 16 anos entre adotado e adotante, 

que deverá ter pelo menos 34 anos. A adoção disciplinada pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente, para os que tem 18 anos ou menos (adoção plena), devendo o 

adotante ter no mínimo 30 anos; no entanto, outros entendem que a legislação 

brasileira comporta apenas a adoção plena, de acordo com o princípio de que 

norma especial derroga norma geral. Apesar disso, pessoas contrárias à adoção por 

homossexuais entendem que a mesma não é possível por expressa vedação do 

artigo 370 do Código Civil, no qual diz que "ninguém pode ser adotado por duas 

pessoas salvo se forem marido e mulher".   

                 Quanto à adoção civil exige-se o consentimento do adotando. Pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção depende do consentimento dos 

pais ou do representante legal do adotando; o consentimento dos pais será 

dispensado se estes são desconhecidos ou tem mais o pátrio poder. A adoção civil 

é revogável, sendo a estatutária irrevogável.  

                 O artigo 46, parágrafo 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estabelece que: 

 

 

"em caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, 
o estágio de convivência, cumprido no território nacional, será de no 
mínimo 15 dias para crianças de até 2 anos de idade, e de no mínimo 30 
dias quando se tratar de adotando acima de 2 anos de idade". 

 

 

Quanto ao novo Código Civil que entrará em vigor no próximo ano, pode-

se  destacar o disposto em seus artigos 1618 a 1629 de que só a pessoa maior de 

18 anos pode adotar; a adoção conjunta poderá ser realizada desde que um dos 
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cônjuges ou companheiros tenham a idade mínima para adotar, comprovada a 

estabilidade da família. Continua estabelecido o período de 16 anos entre adotante 

e adotado. Também estabelece que ninguém poderá ser adotado por duas pessoas, 

salvo se forem marido e mulher, ou se viverem em união estável. E ainda ressalta 

que a adoção somente será admitida se constituir efetivo benefício para o adotando. 

 

 

                  4.1 PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DO INSTITUTO DA ADOÇÃO 

 

 

 O principal argumento apresentado para concessão a adoção, para que 

tal ato beneficiará o adotando, se houver reais vantagens em ser adotado. E 

analisando que o adotante é pessoa madura, equilibrada, estável e que tem 

condições morais e econômicas para educar uma criança, há sim muitas vantagens 

em se incluir um menor numa família.  O desenvolvimento de uma criança será mais 

satisfatório se realizado junto de um ambiente familiar, do que qualquer outro lugar, 

abrigo ou não, por melhor que seja.  

O principal argumento apresentado para concessão a adoção, para que 

tal ato beneficiará o adotando, se houver reais vantagens em ser adotado. E 

analisando que o adotante é pessoa madura, equilibrada, estável e que tem 

condições morais e econômicas para educar uma criança, há sim muitas vantagens 

em se incluir um menor numa família.  O desenvolvimento de uma criança será mais 

satisfatório se realizado junto de um ambiente familiar, do que qualquer outro lugar, 

abrigo ou não, por melhor que seja.  

Outro ponto a se pensar quando o assunto é adoção, é o fato de que se 

aqueles que desejam tanto ter um filho, analisarem a possibilidade de tê-lo com 

responsabilidade, muito bem farão à esta criança, pois oferecerão à ela amor e 

aceitação, valores esses imprescindíveis que lhes foram negados (pelos 

heterossexuais!...).  

 

 

4.2 CONDIÇÕES SUBJETIVAS 
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Entre as condições subjetivas do adotante, priorizam-se as que se 

referem à moral. Assim, além dos requisitos legais, o adotante deve gozar de 

respeito, de responsabilidade, proporcionado ao filho afeto, amor e demais meios 

para que a criança cresça envolta de segurança emocional. Ressalta-se que tais 

condições podem ser exercidas tanto por homossexuais quanto por heterossexuais. 

 

 

4.3 CONDIÇÕES ECONÔMICAS 

 

 

Estas condições dizem respeito aos fatores econômicos dos pais, para 

que os adotados tenham condições materiais de serem bem educados. Tais 

condições refletem na educação escolar, saúde, vestuário e demais elementos vitais 

ao desenvolvimento das crianças. É preciso assim refletir bem antes de negar-lhes 

um lar, se o adotando possui todas as condições necessárias à sua sobrevivência 

com dignidade. 

 

 

                 4.4 CONDIÇÕES LEGAIS 

 

 

                  O Estatuto da Criança do Adolescente não faz qualquer restrição quanto 

à adoção por homossexuais nem faz qualquer exigência quanto à orientação sexual 

dos adotantes. Os requisitos necessários para adotar são a idade, na qual o artigo 

42 desta lei dispõe que "podem adotar os maiores de 21 anos, independente do 

estado civil", deve ter no mínimo 16 anos a mais que o adotado, ser capaz. Caso o 

adotante seja tutor ou curador, este deve previamente prestar contas de sua 

administração. 

                 O adotante deve ser mais velho dezesseis anos do que o adotado para 

imitar o parentesco consanguíneo, pois a idade núbil é de dezesseis para mulheres 

e de dezoito para os homens, apesar de que pessoas mais novas podem gerar 

filhos. Assim caso a adoção seja conjunta, ambos os adotantes devem ser 

dezesseis anos mais velhos que o adotando.   

                 Quanto à adoção em conjunto, a lei autoriza que podem adotar os 
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casados entre si, ou as pessoas que vivam em união estável, para comprovar a 

estabilidade da família, ficando subentendido que deve ser realizada por homem e 

mulher, pois estes regimes vedam a união de pessoas homossexuais. Mesmo 

assim, dependendo do ponto de vista, pode-se admitir a adoção conjunta por 

homoafetivos, se entendido que estes vivem em união estável. Ainda há a 

possibilidade de adoção de um dos cônjuges ou companheiros do filho do outro. 

                 O Estatuto da Criança e do Adolescente permite que os divorciados e os 

judicialmente separados adotem conjuntamente, desde que o estágio de 

convivência tenha se iniciado à época em que o casal ainda convivia, que cheguem 

ao um acordo sobre a guarda e as visitas. Este casal também deve estipular a 

pensão alimentícia. A adoção será deferida mesmo se o adotante vier a falecer no 

curso do processo. É proibida a adoção por ascendentes e irmãos do adotando. 

                 Outra condição legal, subjetiva, é de que a adoção será conferida se 

acrescentar reais vantagens para a vida do adotando e que seja fundada em 

motivos legítimos. Este requisito é de suma importância, pois além dos 

homoafetivos poderem proporcionar um ambiente saudável aos adotados, é melhor 

para uma criança ter um lar do que ficar abandonada na rua ou em abrigos, sendo a 

causa principal da adoção. 
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                 5 NOVOS MODELOS E PARADIGMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA 

 

 

                 A família é considerada como a base da sociedade, o primeiro grupo que 

uma criança faz parte e onde começa a introduzir seus conhecimentos. 

Teoricamente, muitas famílias estruturadas contribuem com a organização do meio 

social. 

                 Em sua forma originária, a família é composta pelos pais e filhos havidos 

na constância destes matrimônios. No entanto, aos poucos foram surgindo novos 

modelos de família até que recentemente parece ter alcançado a visível 

transformação do conceito de família. 

                 Assim, muitas famílias deixaram de ser compostas apenas por membros 

ligados através do sangue para ser a reunião de pessoas ligadas pelo afeto. Desta 

forma, (pelas Ordenações de Portugal) e depois em 1916, no Brasil, um estranho à 

relação familiar foi elevado à condição de filho pela adoção. Permanecendo ainda a 

tríade pai-mãe-filho. 

                A Constituição de 1934 seguida pelas Constituições de 1937, de 1946, 

de1967 e pela Emenda nº 1 à Constituição de 1967 entendem que a família se 

constituía através do casamento indissolúvel, sob a proteção do Estado. Em 1977, 

com a Lei do Divórcio, os cônjuges puderam legalmente optar pelo fim do 

matrimônio. 

                A Constituição Federal de 1988 (art.226) estabelece que o casamento é 

civil, sendo reconhecido também o religioso, estando sob a proteção do Estado a 

união estável entre um homem e uma mulher, considerada como entidade familiar. 

Entende-se também como entidade familiar a união de pessoas por laços de afeto 

ou consanguíneos. 

                A união informal entre um homem e uma mulher deve ser estável para ser 

reconhecida como entidade familiar. A Lei 8.971/94, que regula os direitos dos 

companheiros, estabelecem como condições objetivas para que a união seja estável 

o prazo mínimo de 5 anos de convivência e o estado civil não podendo ser casado.                                  

Como condição subjetiva para a estabilidade da união é necessário o animus de 
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intensa solidariedade para ligar os companheiros. A referida lei regula direitos 

específicos sobre alimentos e sucessão entre companheiros, estendendo aos filhos 

nascidos desta união, independente de prazos. 

 

 

"Um casamento civil é uma sociedade conjugal, com um regime de bens 
que disciplina as relações patrimoniais do casal, e com um elenco de 
direitos e deveres legais de co-fidelidade, de co-vivência, de cooperação, 
de co-responsabilidade com a prole, e morais representados por 
permanente gesto de solidariedade e de comunhão de sentimento, num 
ambiente de paz, de amor e de respeito"(Gontijo, 2002, p. 11). 

 
 
 
 

A união estável exterioriza um comportamento semelhante ao do 

casamento civil, assim, os companheiros daquela união agem de acordo com os 

mesmos direitos e deveres que são atribuídos aos cônjuges através da lei ou da 

moral. 

Muitas famílias são constituídas originariamente por pais e filhos, 

ocorrendo no decorrer desta união o divórcio ou a morte de um dos pais.  

 

 

"Pelo fato de ter acabado o casamento, com a morte de um dos cônjuges, 
deixou de haver família? Deixou de existir a entidade familiar? Não me 
parece apropriada esta distinção, eu não encontro razões para dizer que 
até então era família e depois disso passou a ser entidade familiar. 
Evidentemente o constituinte não se lembrou disso, quando ele falou em 
entidade familiar - entende-se também por entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes - quis chamar de 
entidade familiar aquele grupo formado por um pai ou uma mãe divorciados 
e seus filhos, parece que é isso que ele quis chamar de entidade familiar, 
mas não faz diferença, porque o divórcio é um processo legal também pelo 
qual se acaba com o casamento, e por isto, não vejo razão nenhuma para 
que uma família, então existente, passe a ser uma entidade familiar" 
(SANTOS, 1993, p. 9).  
 
 

 

                 Família e entidade familiar tem o mesmo significado, são a mesma coisa, 

a Constituição apenas evitou repetir a palavra família. Além dos netos, avós e outros 

parentes serem introduzidos na formação da família original, tem-se as uniões 

informais homoafetivas com ou sem filhos naturais (de um dos companheiros) ou 

adotivos entre inúmeros modelos de família, apesar de não serem reconhecidos por 
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lei como entidade familiar. A legislação brasileira não está tendo como fugir dos 

reais casos de uniões informais estáveis homoafetivas, mesmo porque os 

marginalizados estão lutando mais por seus direitos. 

                 Conclui-se então, que conceito de família vem sofrendo transformações 

devido às mudanças sociais, acarretando uma necessária ampliação na proteção 

dos direitos pelo Estado. 

 

 

                 5.1 UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 

 

 

                 O casamento, em toda história da humanidade, é concebido como a 

união eterna entre o homem e a mulher, inclusive para os romanos. Também os 

grandes pensadores associavam o casamento à reprodução. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos reconhece que o casamento é um direito do 

homem e da mulher. Até mesmo o Mini Dicionário Aurélio tem o conceito de que o 

casamento é a união entre duas pessoas de sexos opostos. 

                 Apesar dos conceitos mencionados e da consciência coletiva, o Direito 

não pode simplesmente ignorar o fato de que existe união afetiva entre 

homossexuais, mesmo que não seja como o casamento tradicional, que também 

pressupõe a existência de um vínculo amoroso. A Justiça não pode atropelar a 

realidade e o respeito às minorias. Os Direitos Humanos reconhecem que todos 

possuem o direito de associar-se livremente, não sendo prejudicados por suas 

opiniões nem perturbados em sua vida particular. 

                 As ações relacionadas à união entre pessoas do mesmo sexo passaram 

a ser resolvidas pelo Direito das Obrigações, reconhece o direito à divisão 

proporcional dos bens, após provar a participação de ambos os companheiros na 

construção do patrimônio, como se fossem sócios. Assim, a maioria dos julgados 

veem nestas relações uma sociedade de fato (art. 1363, do Código Civil), na qual as 

pessoas combinam seus esforços ou recursos para uma finalidade comum, o que 

na verdade é uma sociedade de afeto. 

 

 "Acerca de bens deixados por famoso pintor, no Rio de                             
Janeiro, a Justiça decidiu, que à semelhança de um contrato de sociedade, 
o esforço e a contribuição do parceiro devem ser levados em conta, na 
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partilha dos bens, proporcionalmente à contribuição do parceiro para a 
aquisição ou criação desses bens. Decisão mineira ponderou que a união 
de pessoas do mesmo sexo não gera direito algum, independentemente do 
período de coabitação (Revista dos Tribunais, volume 742), entretanto o 
Superior Tribunal de Justiça, pela voz do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 
admitiu o direito à partilha de bens adquiridos por parceiros em vista de sua 
mútua colaboração" (SZKLAROWSKY, 2002, p. 04). 
 
 

 
Caso ocorra a morte dum dos parceiros, o sobrevivente busca a meação dos bens 

adquiridos em vida comum, baseado numa sociedade de fato. Não há direito à 

herança, pois não é tido como uma entidade familiar. 

                 Quanto a alimentos, o único julgado conhecido, Agravo de Instrumento nº 

70000535542, Rel. Des. Antônio Carlos Stangler Pereira, 8ª Câmara Cível do TJRS, 

rejeitou o pedido de alimentos provisórios formulado pelo fim de uma relação de 8 

anos.  

                 Eram raras as decisões que reconheciam a dependência dos parceiros 

do mesmo sexo em planos previdenciários. Então o companheiro homossexual foi 

reconhecido como dependente junto ao órgão previdenciário federal, por liminar 

erga omnes, após demanda intentada pelo Ministério Público Federal. O Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) editou a Instrução Normativa nº 25/2000, 

estabelecendo que procedimentos a serem adotados para a concessão de 

benefícios previdenciários ao parceiro homoafetivo. "Pela primeira vez, ainda que 

seja em norma de caráter administrativo, o direito positivo brasileiro designa 'união 

estável' a convivência homossexual duradoura" (DIAS, 2002, p. 01). 

                 Também no Brasil, uma enfermeira e uma psicóloga alegaram que o 

artigo 183 do Código Civil não tem como condição que a união seja realizada entre 

homem e mulher, nem consta como impedimento a união entre homoafetivos. 

                 Em Porto Alegre, no ano de 1999, numa ação de declaração de 

existência de sociedade de fato, a Justiça reconheceu o direito do parceiro à 

herança do falecido. A sentença foi baseada no inciso III do artigo 2º da Lei 

8971/94, alegando que os companheiros do mesmo sexo viveram em união estável, 

em affectio societatis. A Justiça gaúcha foi a pioneira ao inserir no campo do Direito 

de Família a competência de ações envolvendo homoafetivos. Bem como, a 

concessão de benefícios previdenciários aos parceiros homossexuais. 
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 "A inserção de tais relacionamentos na órbita do Direito Obrigacional 
acabava impedindo a concessão de todo e qualquer direito outro que deflui 
das relações familiares, tais como direito à meação, à herança, ao usufruto, 
à habilitação, a alimentos, a benefícios previdenciários" (DIAS, 2002, p. 01). 
 

 

 

                   O Projeto de Lei nº .151/95, único em tramitação entre os vários 

apresentados, é de autoria da Deputada Marta Suplicy e teve a mudança no nome 

de união civil para parceria civil registrada. A troca do nome deste Projeto ocorreu 

para que as parcerias homoafetivas não sejam confundidas e não tenham o mesmo 

status que o casamento. 

                 A finalidade do projeto de parceria civil registrada é de autorizar o registro 

de um contrato escrito em livro próprio no Cartório do Registro Civil das Pessoas 

Naturais. 

Apesar de não reconhecer um relacionamento afetivo entre os parceiros, 

o projeto, na visão de Dias (2002, p. 6), "nitidamente está protegendo as relações 

homossexuais e criando um vínculo jurídico entre ambos gerador de efeitos 

pessoais além dos patrimoniais, não podendo enquadrá-lo exclusivamente no 

campo obrigacional". 

Este contrato pode ser firmado somente entre pessoas solteiras, viúvas 

ou divorciadas. Há impedimento quanto a alteração do estado civil durante a 

vigência da parceria, sendo nulo o contrato com mais de uma pessoa. A mudança 

de sobrenome devido à parceria não é permitida.  

Em caso de falecimento de um dos parceiros, fica assegurado o direito à 

meação, desde que o patrimônio resulte também do esforço do parceiro; e o  

 

 

"direito ao usufruto de um quarto dos bens, se não houver filhos do de 
cujus, e da metade, embora não sobrevivam ascendentes. Tal dispositivo 
igualmente se ressente de clareza, pois é garantido ao sobrevivente o 
direito à totalidade da herança na inexistência de descendentes ou 
ascendentes" (DIAS, 2002, p. 2). 
 
 

O parceiro tem preferência os direitos da curatela em relação aos 

familiares. Garante benefícios previdenciários, a impenhorabilidade da residência 

comum, o direito de nacionalidade para os estrangeiros, a indicação na declaração 

do imposto de renda dos parceiros para compra ou aluguel de imóvel. 
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                 A parceria civil extingue-se pela morte ou por decreto judicial, quando há 

infração dos deveres contratuais ou desinteresse de um dos parceiros em 

prosseguir com a união. O prazo mínimo para que ocorra a extinção é de 2 anos. 

                 Fica expressamente proibida a adoção, guarda ou tutela, mesmo que 

sejam filhos de um dos parceiros.  

Não está vedada, mas também não prevê alimentos, ficando o parceiro 
sem amparo caso acabe o relacionamento.  
 

   

 

 

"Ainda que o contrato tenha semelhança com o pacto antenupcial, é mais 
vantajoso, pois os nubentes podem deliberar somente quanto ao regime de 
bens, sendo ampla a liberdade dos parceiros para estabelecer deveres e 
impedimentos de caráter pessoal. Também a infração dos deveres 
contratados dá ensejo ao rompimento do contrato (inciso I do artigo 5º), o 
que inexiste com o casamento. Independente de suas imperfeições e 
imprecisões técnicas, marca o início da saída da marginalidade, deixando 
de ser excluídos para serem incluídos no laço social e assim ao 
conhecimento pelo Estado" (DIAS, 2002, p. 07). 
 

 
 
 

O Projeto de Lei nº 6960, tendo como autor o Deputado Ricardo Fiúza, 

sugere algumas mudanças ao novo Código Civil, reconhecendo a união estável 

entre pessoas do mesmo sexo. Para tal, deverá ser acrescentado ao novo Código o 

artigo 1727-A, da seguinte forma: 

 

 

 
"As disposições contidas nos artigos anteriores (1723-1727 - união estável)  
aplicam-se, no que couber, às uniões fáticas de pessoas capazes, que 
vivam em economia comum, de forma pública e notória, desde que não 
contrariem as normas de ordem pública e os bons costumes." 

 
 

 
 
De acordo com Dias (2002, p. 01), "a inexistência de legislação 

desencoraja os julgadores a reconhecer relações sociais que reclamam proteção 

jurídica." Infelizmente, nestas circunstâncias, o patrimônio deixado em decorrência 

da morte de um dos parceiros e edificado com esforços de ambos, acaba indo para 

um parente que pode ter desprezado o seu ente devido à sua opção sexual.  
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Apesar da legislação brasileira não reconhecer a união homoafetiva como 

entidade familiar, muitos destes casais passaram a viver como uma verdadeira 

família, comungando esforços, respeitando os deveres de coabitação, de 

cofidelidade, com o desejo de até mesmo terem filhos legítimos (por inseminação, 

barriga de aluguel, método natural) ou adotivos. Como poderia ser chamado este 

núcleo senão família? Por estes motivos, é inaceitável que a Justiça desvie os olhos 

de cidadãos por terem orientação sexual diferente da maioria, negando-lhes o 

respeito à individualidade. 
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6 ADOÇÃO PLEITEADA POR HOMOAFETIVOS  

 

 

A adoção de um modo geral consiste no desejo de uma pessoa em ter filhos e na 

necessidade de crianças de terem um lar. Este é um grande motivo favorável à 

adoção por homoafetivos, pois se de um lado há homossexuais querendo adotar, do 

outro, há crianças querendo ser adotadas. No entanto, a adoção é uma das 

questões mais discutidas quando envolve parceiros do mesmo sexo ou se cogitada 

isoladamente por um homossexual, do sexo feminino ou masculino. Sendo raro a 

adoção aos homossexuais, quando não está oculta sua orientação sexual. Ainda 

não tem conhecimento da existência de requerimento e muito menos, de 

deferimento a adoção a um casal homoafetivo. 

 

 

 
"O deferimento do pedido de colocação família substituta dependerá, 
precipuamente, do comportamento dele frente à sua comunidade. O que 
impedirá, pois, o acolhimento do pedido de colocação em família substituta 
será, na verdade, o comportamento desajustado do homossexual, jamais a 
sua homossexualidade. Assim, se ele cuidar e educar a criança dentro dos 
padrões aceitos pela sociedade brasileira, a sua homossexualidade não 
poderá servir de pretexto para o juiz indeferir a adoção (e tampouco a 
guarda ou a tutela) pleiteada" (SILVA, 1995, p.116). 

 

 

 

 

A heterossexualidade dos pais não é garantia de melhores condições de 

vida ao menor, nem de afeto e respeito necessários. O amor não está restrito 

somente aos heterossexuais, mas é exercido independente da orientação sexual do 

adotante. Assim como a capacidade e responsabilidade de educar filhos, estando 

relacionado aos seus princípios morais, à sua conduta e ao seu empenho perante 

seu filho.  

                 O menor necessita de um lar respeitável, estável, onde compartilhe 

sentimentos de felicidade, onde cresça sadio mental e fisicamente, independe se 
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seus pais são heterossexuais ou homossexuais. Por diversas vezes ao negar esta 

adoção, olha-se mais a condição homoafetiva do adotante do que propriamente 

para a condição degradante do adotado, negando ao menor reais possibilidades de 

ter uma vida mais digna. Tenta-se defender a criança pensando que causaria à esta 

problemas psicológicos ou escolares ou usa esta afirmação como desculpa por 

envolver homossexuais? Pretende-se defender os interesses do menor negando a 

este um lar. É uma injustiça com os menores abandonados. 

                 Em primeiro lugar, as pesquisas comprovam que crianças filhas de 

homoafetivos são crianças normais, comuns, tão ajustadas quanto os filhos de 

heterossexuais. Depois, se houver preconceito na escola ou no meio social 

certamente não será restrito apenas aos filhos de homoafetivos. Os negros foram 

massacrados pela discriminação, ainda sofrem preconceitos e mesmo assim têm 

filhos. As crianças filhas de pais separados também sofreram muitos preconceitos e 

nem assim deixaram de frequentar o ambiente escolar ou sofreram problemas 

psicológicos. Se sofreram, as causas devem-se mais à falta de relação de 

segurança e de carinho com seus pais, às brigas dos cônjuges fazendo chantagens 

envolvendo os filhos, do que propriamente com a separação do casal. Sendo assim 

não é devido negar a uma criança a companhia de pais homossexuais, apenas por 

causa da orientação sexual destes.  

                 E por acaso as crianças sem pais, abandonadas em abrigos ou 

moradoras de rua, fugitivas da violência doméstica não sofrem preconceitos pela 

sociedade? Sofrem sim, principalmente para resguardar a segurança pessoal, pois 

muitas destas são geradoras de violência, de roubos e até morte. Seria bem melhor 

se estivessem vivendo em companhia de homossexuais que desejam adotar, pois 

teriam um lar, do que causando tanto desajuste social. 

 

 
 
"A vivência de crianças e adolescentes em lares homossexuais é uma 
realidade. E deferir-se a adoção a um só dos parceiros assegura ao menor 
direito a alimentos e benefícios de cunho previdenciário ou sucessório 
somente com relação ao adotante" (DIAS, 2002, p. 7).  
 
 
 
 

Seguindo a mesma linha de raciocínio constata-se que: 
 
 "a família gay é uma modalidade que ora ganha maior visibilidade. O 
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espaço aberto pelas novas formas de constituição familiar, as várias formas 
de produção independente, bem como a possibilidade de adoção por parte 
de pessoas solteiras expõe arestas para que homens e mulheres 
homossexuais assumam a maternidade e a paternidade de acordo com 
seus ideais" (BOSCO FILHO, 2002, p.02). 
 
 
 
 

Por todos estes motivos, o Judiciário deve proporcionar aos menores o 

direito de serem adotados por homoafetivos, se assim quiserem, desde que 

resguardado à criança um ambiente saudável e pais capazes de conceder aos seus 

filhos uma educação e uma criação de qualidade.  
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7 DISTINÇÃO ENTRE TRANSEXUAIS, TRAVESTIS E           

HOMOAFETIVOS 

 

 

                 A sexualidade humana é envolvida por tabus e comportamentos 

tradicionais, sendo os chamados desvios sexuais, um ato imoral e contrário aos 

bons costumes perante à grande parte da sociedade. Entre os sujeitos 

caracterizados por terem desvio sexual estão o transexual, o travesti e o 

homossexual.  

                 Transexual é o indivíduo que embora 

 

  

"reúna em seu corpo todos os caracteres  orgânicos de um dos sexos, seu 
psiquismo pende, irresistivelmente, ao sexo oposto. Mesmo sendo 
biologicamente normal, nutre um profundo inconformismo com o sexo 
biológico e intenso desejo de modificá-lo, o que leva à busca de adequar a 
externalidade à alma" (DIAS, 2002, p. 1).  
 
 

 

                   De acordo com Maranhão (2000, p. 134), transexuais "são pessoas que 

fenotipicamente pertencem ao sexo definido, mas psicologicamente ao outro e se 

comportam segundo este, rejeitando aquele por meio de cirurgia radical". 

Certamente, o maior exemplo brasileiro de transexualismo é a famosa modelo 

Roberta Close, que tem aparência e comportamento feminino, além de ser 'casada' 

com um homem heterossexual. Este comportamento é explicado por Gontijo (2001, 

p. 271), por ser o transexual um indivíduo que tem o corpo oposto à sua psicologia, 

como se tivesse nascido no corpo errado. Por isso o transexual busca a cirurgia 

para modificar sua genética e pessoas heterossexuais para viverem uma relação 

amorosa, portanto, opostas ao seu sexo do ponto de vista psicológico.  

                 Em 1974, o Congresso Brasileiro de Medicina Legal considerou a cirurgia 

para troca de sexo como mutilante (lesão corporal), ferindo o Código de Ética 
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Médica. Assim, o cirurgião plástico Roberto Farina foi condenado a dois anos de 

prisão por lesão corporal gravíssima depois de exibir um filme, em 1975, no 

Congresso de Urologia, no qual realizava cirurgia de reversão. O Tribunal de Alçada 

Criminal de São Paulo acabou absolvendo o cirurgião, entendendo que este não 

agiu com dolo ao realizar cirurgia de mudança de sexo em transexual, com o fim de 

diminuir-lhe o sofrimento. Tal cirurgia não tem vedação legal ou pelo Código de 

Ética Médica. Por restrições da classe médica, muitas pessoas realizaram a cirurgia 

corretiva no exterior ou mediante autorização judicial. Pela Resolução nº 1.482/97, o 

Conselho Federal de Medicina autorizou, experimentalmente, a cirurgia de 

transexualismo. 

 

 
 
 "Considerando ser o paciente portador de desvio psicológico permanente 
de identidade sexual, com rejeição do fenótipo, a transformação é 
terapêutica in anima nomilii, e, não havendo lei que a defina como crime, 
inexiste afronta à ética médica" (DIAS,2002, p. 2).  
 
 
 

 

                 Ao contrário, os travestis não rejeitam a genética de seus corpos, mas 

gostam de se vestirem de forma oposta ao seu sexo, podendo alterar seus trajes 

conforme o período do dia ou de forma temporária em sua vida. O comportamento 

do travesti pode ser visto como intermediário entre os homossexuais e os 

transexuais. 

                 Os homossexuais não possuem rejeição quanto ao próprio corpo. Suas 

roupas são adequadas ao seu sexo, tendo aparência masculina ou feminina de 

acordo com sua genética. É certo que muitos destes tem comportamento feminino, 

se homem, gosta de roupas justas, mas não se confunde com o transexualismo e 

com o travestismo. 

 

 

7.1 INEXISTÊNCIA DE PROIBITIVOS NA LEI 

 

 

                 Não há legislação brasileira uma norma que permita a adoção por 
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homoafetivos, mas também não faz qualquer impedimento quanto à esta 

possibilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente concede ao homem e à 

mulher o direito de adotar, em conjunto ou isoladamente, independente do estado 

civil. Não há restrições quanto à opção sexual do adotante, nem está proibida a 

adoção por um casal homoafetivo.  

                 Diante da omissão do Código Civil e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, prevalece o artigo 43 do Estatuto que defere a adoção quando 

apresenta reais vantagens para o adotando e fundada em motivo legítimo. 

 

 

                 7.2 MOTIVOS PRINCIPAIS DA PRETENSÃO DE ADOÇÃO PELOS 

HOMOAFETIVOS 

 

 

                 Atualmente está sendo crescente o número de homoafetivos desejando 

ter filhos, formar uma família e ter uma relação estável como os heterossexuais. 

 

 
"Subtraindo-se os métodos de inseminação artificial, ‘barrigas de aluguel’ e 
quaisquer outros métodos artificiais que se possa lembrar, pessoas do 
mesmo sexo não podem juntas produzir filhos e, do outro lado da moeda, 
outras pessoas, de sexos diferentes, mas que não podem ou não querem 
filhos que produziram por métodos não artificiais entregam essas mesmas 
crianças à adoção. Milhares de crianças carentes de um lar de um lado e 
provavelmente a mesma quantidade de homossexuais querendo ter filhos" 
(FERREIRA, 2002, p. 01). 

 

 

 

                 Já que os métodos de inseminação artificial são caros, muitos 

homoafetivos veem na adoção o melhor modo de ter um filho. Uma vez que estas 

crianças estejam entregues à adoção é porque alguém não pode ou quis 

permanecer com esta criança. Nada mais justo que quem desejar adotar e preencha 

os requisitos possa cuidar deste menor.    

 

 

7.3 PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS 
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O fato do menor abandonado por homoafetivos vier a tornar também 

homossexual é um dos principais receios por aqueles que são contrário à esta 

adoção. No entanto, os fatores da homossexualidade não são decorrentes somente 

de causas afetivas ou sociais, mas também genéticos. Além do mais, a maioria dos 

homossexuais nasceram em famílias heterossexuais. A identificação dos filhos com 

seus pais ocorre pela função que estes exercem.  

                 A homossexualidade, de acordo com a Psicologia, é um distúrbio de 

identidade decorrente de um determinismo psíquico primitivo; é uma opção 

involuntária e não é hereditária. A identidade sexual de cada indivíduo é constituída 

desde sua concepção até os 3 ou 4 anos de idade. 

                 Devido ao preconceito, diversos homossexuais, classificados como 

enrustidos, escondem sua orientação sexual, comportando-se como heterossexuais. 

Por vezes, tal atitude leva os homoafetivos à bissexualidade, a um casamento 

tradicional frustrado e à problemas psicológicos. 

                 Os homossexuais assumidos, que expressam sua preferência sexual, 

acabam conquistando o mínimo de respeito em sua vida social. São estes os 

homoafetivos que passaram a viver com seus parceiros assemelhando-se à união 

concubinária, a um relacionamento estável ao contrário da vida dupla e promíscua 

que poderiam ter, se ocultassem a inclinação sexual a que pertencem. 

                 Em 1985, a homossexualidade deixou de ser uma doença mental. Após 

10 anos, o sufixo 'ismo', de doença, foi substituído por 'dade', modo de ser. Apesar 

disto, popularmente, usam-se os dois termos.  

                 Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos demonstrou que 30 a 70% 

dos casos de homossexualidade se devem aos fatores genéticos, além do ambiente 

social e afetivo de sua criação. Ficou constatado que o hipotálamo, região do 

cérebro que controla certos impulsos sexuais, tem a metade do tamanho nos 

homoafetivos masculinos em relação aos heterossexuais, tendo o tamanho igual ao 

das mulheres. 

                 Assim, pode-se constatar que a homossexualidade não provém de uma 

simples escolha, mas de uma característica da personalidade inerente a 

determinadas pessoas, que tem proteção constitucional de exerce sua liberdade, 

inclusive na área afetiva e sexual. 
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7.4 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INIBITÓRIO DA DISCRIMINAÇÃO 

SEXUAL 

 

 

                 Através da afirmação da igualdade intrínseca de todas as pessoas e da 

rejeição de desigualdades particulares, teve-se afirmado o valor da igualdade ao 

longo da história, combatendo-se assim, as discriminações contra diversos grupos 

humanos. 

                 Rosseau, no século XVIII, alega que existem direitos indisponíveis, como 

a vida e a liberdade. O homem não pode renunciar tais direitos para não destruir 

sua própria pessoa.  

                 Pimenta Bueno, no século passado, defendia no Brasil a existência de 

direitos individuais, naturais, primordiais inerentes ao homem. 

 

  

 
"Gandhi, um profeta na luta pela dignidade humana, disse que sempre lhe 
pareceu muito misterioso que um homem pudesse sentir-se honrado com a 
humilhação de seus semelhantes. Um provérbio de Burundi é uma bela 
lição de tolerância. Diz que não se pode exigir que todos se comportem de 
maneira uniforme"(HERKENHOFF, 2002, p. 50 e 51). 

 
 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo VII, afirma que 

"todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual 

proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação 

que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação".  

                 Continua assegurando o seguinte em seu artigo II,1:  

 

 

"todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 
de raça, cor, sexo, língua, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição".  
 

 
 
 

Ainda deixa claro que todos têm o direito de constituir casamento e de 

fundar uma família (artigo XVI), que todos são livres e iguais em dignidade e direitos 
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(artigo I), sendo inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas.   

                 A Constituição Federal de 1988 assegura que todos são iguais perante a 

lei através do artigo 5º. Assim está vedado que os indivíduos tenham seus direitos 

negados por causa da discriminação, devendo prevalecer direitos iguais para 

pessoas de igual capacidade. A Carta Magna em seu artigo 3º, inciso IV veda 

qualquer forma de preconceito, seja em decorrência de origem, raça, sexo, cor, 

idade. O impedimento legal contra a discriminação sexual, inclui a proibição à 

discriminação da homossexualidade.  

                 Ainda mais por ser um princípio constitucional a liberdade e a igualdade, 

é incoerente a discriminação sexual, inclusive no tocante às adoções. O 

homoafetivo estará exercendo o seu direito de liberdade ao relacionar-se com 

pessoas que têm a mesma preferência que a sua. Portanto deve exercer seus 

outros direitos, inclusive o de igualdade para coibir as injustiças.  

 

 

"Firmando a Constituição a existência de um estado democrático de direito, 
tendente à realização dos direitos e liberdades fundamentais, vem cada vez 
mais se desdobrando, pois, dos chamados direitos de primeira geração, em 
que pontidica o direito à liberdade e à igualdade. Não se pode deixar de 
situar as questões suscitadas pela sexualidade nos direitos de primeira 
geração, por dizer precipuamente com o princípio fundamental da isonomia 
e com a proibição de discriminações injustas. Ante a amplitativa visão dos 
direitos humanos, chega-se aos de terceira, que reconhece os direitos e 
solidariedade alcançando os direitos coletivos e difusos" (DIAS, 2002, p. 4). 

 
 
 

 
                  7.5 EQUIVALÊNCIA DA EDUCAÇÃO DOS ADOTANDOS EM FAMÍLIAS 
HOMO E HETEROSSEXUAIS 
 
 

 

                 A maioria das pessoas contrárias à adoção por homoafetivos alegam que 

esta adoção poderia acarretar problemas psicológicos à criança ou levá-la a ser 

homossexual, pois um filho precisa da figura do pai e da mãe, de uma referência 

digna, seguindo a natureza e o conceito de que Deus criou o homem e a mulher 

para dar vida e educar uma criança.  

                No entanto, tais concepções têm-se revelado imaturos e contrárias às 
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pesquisas, que demonstraram não haver prejuízos quanto ao desenvolvimento 

psicológico e social da criança educada por homoafetivos.  

                 Deve-se lembrar que a maioria dos homossexuais nasceram e foram 

criados em famílias heterossexuais, até mesmo conservadoras ou tradicionais. Se a 

opção sexual dos pais influenciasse necessariamente a dos filhos, não haveria 

homossexuais. Principalmente após a conquista no mercado de trabalho e em seus 

direitos, muitas mulheres passaram a ter outros costumes ou comportamentos que 

só pertenciam ao homem, e nem por isso seus filhos se tornaram homossexuais, da 

mesma forma que o homem, tem se tornado mais sensível e sem o medo de não 

chorar para provar masculinidade. Assim, muitas mães têm uma atitude masculina e 

os pais, feminina, que são aceitas culturalmente e não prejudicam a criança. Muitos 

filhos foram educados somente pelo pai ou pela mãe; tornou-se então bonito, um 

ato de responsabilidade o fato do pai criar sozinho seus filhos, o que 

costumeiramente é tarefa da mãe, e nem assim os filhos tornaram-se homoafetivos. 

                 A identificação dos filhos com os pais ocorre de acordo com a função que 

estes exercem. Em determinadas famílias, o pai assume a função materna sem 

prejudicar ou influenciar a orientação sexual dos filhos.  

 

 

 
"De maneira geral tendemos a ‘colar’ o materno e feminino na mãe e o 
paterno e masculino no pai, mas muitas vezes até mesmo em famílias que 
apresentam um esquema tradicional, o pai assume a função materna e a 
mãe a função paterna, sem que isso prejudique o desenvolvimento ou 
influencie a expressão sexual ou erótica dos filhos" (FERREIRA, 2002, p. 
02).  
 
 

 
Deve-se lembrar que a identificação da criança com o outro sexo não 

acontece apenas com os pais, mas também com seus professores e pessoas mais 

próximas de seu convívio.  

 

 
 
"Parece-me que o que influencia a sexualidade ou qualquer outra forma de 
expressão dos filhos está mais ligado ao tipo de relação que os pais 
estabelecem entre si, para com os filhos e com o mundo do que outra 
coisa. Penso que deveríamos nos preocupar mais com a maneira que as 
pessoas vivem sua sexualidade, com a relação que estabelecem com seu 
erotismo do que com quem isso é feito" (FERREIRA, 2002, p. 02).  
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Desta forma, crianças adotadas por homoafetivos não estão destinadas a 

terem a mesma inclinação sexual de seus pais, visto que os homossexuais também 

são pessoas capazes de exercerem a função e pai e mãe de acordo com o 

momento adequado.   

 

 

"Na Califórnia, há pesquisadores que, desde meados de 1970, vêm 
estudando famílias não-convencionais, entre elas crianças criadas por 
mães lésbicas e pais gays. Concluíram que crianças com dois pais do 
mesmo sexo são tão ajustadas quanto as crianças com os pais dos dois 
sexos. As meninas são tão femininas quanto as outras e os meninos, são 
tão masculinos quanto os demais. Os pesquisadores não encontraram até 
o momento nenhuma tendência importante no sentido de que filhos de pais 
homossexuais venham a tornar-se homossexuais" (DIAS, 2002, p. 8).    

 

 
 
 

O New York Times noticiou que a respeitada Academia Americana de 

Pediatria, após duas décadas de estudos, posicionou-se favorável à adoção por 

homossexuais. Ficou constatado que os filhos de pais homoafetivos são tão bem 

ajustados, social e psicologicamente, quanto os filhos de pais dos dois sexos, 

ressaltando que a adoção é de interesse das crianças. A citada academia, 

composta por 55 mil pediatras, provavelmente influenciará nas decisões judiciais 

referentes a estes casos. 

 

 
 

"Essa forma de união torna-se mais polêmica quando o modelo tradicional 
familiar questiona quais os princípios morais que serão utilizados para 
educar a criança membro dessa relação. [...] As respostas a esses 
questionamentos e vários outros existentes começam a ser expressas a 
partir das experiências bem sucedidas, onde casais gays educam suas 
crianças e lhes proporcionam um ambiente tão saudável quanto ou melhor 
do que os oferecidos por vários casais heterossexuais. [...] Nada impede 
que casais homossexuais eduquem com sucesso uma criança, pois ‘de 
acordo com a psicanálise, a função materna e paterna são exercidas pela 
linguagem. (...) Mas qualquer pessoa, independente do sexo biológico pode 
suprir essa carência’ (Maia apud Mazzaro, 1998)" (BOSCO FILHO, p. 2 e 
3). 
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                    Outras questões importantes na educação proporcionada pelos 

homoafetivos são que, como os heterossexuais, eles podem e são capazes de 

transmitir aos filhos mensagens de afeto, exemplos de dignidade, de respeito, entre 

tantos outros atribuídos à uma boa criação. Os homossexuais não são capazes de 

realizar tais tarefas porque são homossexuais, mas porque são seres humanos e 

civilizados, da mesma forma que os demais que compõem a sociedade. Não se 

deve encarar a opção sexual como um ato de moralidade, mas sim deve-se 

relacionar a moral e os bons costumes com as ações que cada indivíduo estabelece 

perante o seu próximo e sua responsabilidade diante de sua família. Uma pessoa 

não deve ser julgada apenas por sua orientação sexual, pois os atos de amor, de 

compaixão não exigem requisitos - nem sexuais, nem pela idade, raça, credo - 

podendo desta forma serem exercidos por homens e mulheres, heterossexuais ou 

não. 
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8 ADOÇÃO POR HOMOAFETIVOS NO DIREITO COMPARADO  

 

 

O Colégio de Psicólogos de Madri, com a colaboração da Universidade 

de Sevilha, iniciou estudo inédito sobre as crianças e adolescentes que vivem com 

os pais do mesmo sexo na Espanha. A maioria são filhos adotivos ou frutos de um 

relacionamento heterossexual anterior a atual união homoafetiva. O estudo ainda 

não foi concluído, mas revela uma maior atenção dada por pesquisadores e 

psicólogos sobre este assunto. 

Na Dinamarca, Suécia e Noruega a legislação admite a união civil de 

homoafetivos, conferindo-lhes quase todos os direitos de que gozam os 

heterossexuais.  

Recentemente nos Estados Unidos, o governador da Flórida, Jeb Bush, e 

o órgão responsável por adoções receberam 63 mil e-mail's em três dias 

reprovando a proibição de adoção por homossexuais naquele estado. Este 

acontecimento é resultado de uma campanha contra a lei que proíbe a adoção por 

homoafetivos. A atriz e apresentadora Rosie O’Donnel, engajada nesta campanha, 

assumiu ser uma orgulhosa mãe homossexual. Nos Estados Unidos, três estados 

proíbem esta forma de adoção, seis estados legalmente permitem e os demais 

sofrem variações. Estima-se que 22% dos homossexuais assumidos norte-

americanos tenham a guarda de crianças.  O presidente Bush, no entanto, é contra 

a adoção por homossexuais. 

Na Holanda, a certidão de nascimento da criança adotada por 

homoafetivos apresenta a filiação 'mãe e mãe' ou 'pai e pai', estando equiparados 

os direitos dos homossexuais em relação aos heterossexuais. 

 

 
"Ainda é alvo de acirrada polêmica e causa verdadeira rejeição social a 
possibilidade, ora legalmente chancelada pela Holanda, de os casais 
homossexuais adotarem crianças. Essa resistência mostra a inaceitação de 
tais vínculos, que, no entanto, como qualquer outro, têm o afeto como 
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razão de existir. Em nome da preservação do menor, por medo de que seja 
alvo da repulsa no ambiente escolar ou por temer comprometimento de 
ordem psicológica, por falta de referências definidas que lhe sirvam de 
modelo, acaba-se perpetrando verdadeiros infanticídios. [...] Por isso é que 
merece ser louvada a iniciativa da Holanda, que, de forma corajosa, pensou 
muito mais no interesse dos menores do que nos preconceitos da 
sociedade" (DIAS, 2002, p. 02).  

 
 

 
Desta forma, vários outros países mais adiantados econômica e 

socialmente que o Brasil já se preocupa com a regulamentação da adoção, 

reconhecendo que todos devem ser iguais perante a lei. 
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9 ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS E PRINCIPAIS JULGADOS 

  

 

As jurisprudências a seguir referem-se à adoção e à guarda pleiteada por 

homoafetivos no Brasil. 

 

 

"Criança ou adolescente – Guarda – Pedido formulado por homossexual – 
Deferimento – Medida de natureza provisória que pode ser revogada se 
constatado desvio na formação psicológica do menor.  

O fato do guardião ser homossexual não obstaculiza o deferimento da 
guarda da criança, pois esta é medida de natureza provisória, podendo, 
portanto, ser revogada a qualquer momento diante da constatação de 
desvirtuamento da formação psicológica do menor (Apelação Cível n.° 
35466-0/7 – Câmara Especial TJSP – RJ 23/201)" (PINTO, 2002). 

 

 

O TJRJ confirmou sentença do juiz Siro Darlan de Oliveira, 1ª Vara de 

Infância e Juventude, que autorizou a adoção de um menino de 9 anos a um 

professor homossexual de 36 anos. Autos n.° 97/1/03710-8; Data do julgamento: 

20/07/98. (109)  

 

"Adoção cumulada com destituição do pátrio poder – Alegação de ser 
homossexual o adotante – Deferimento do pedido – Recurso do Ministério 
Público. 
1. Havendo os pareceres de apoio (psicológico e de estudos sociais) 
considerado que o adotado, agora com dez anos, sente orgulho de ter um 
pai e uma família, já que abandonado pelos genitores com um ano de idade, 
atende a adoção aos objetivos preconizados pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e desejados por toda a sociedade. 
2. Sendo o adotante professor de ciências de colégios religiosos, cujos 
padrões de conduta são rigidamente observados, e inexistindo óbice outro, 
também é a adoção, a ele entregue, fator de formação moral, cultural e 
espiritual do adotado. 
3. A afirmação de homossexualidade do adotante, preferência individual 
constitucionalmente garantida, não pode servir de empecilho à adoção de 
menor, se não demonstrada ou provada qualquer manifestação ofensiva ao 
decoro e capaz de deformar o caráter do adotado, por mestre a cuja 
atuação é também entregue a formação moral e cultural de muitos outros 
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jovens. Apelo improvido. (Ac. Um. Da 9ª CC TJRJ – AC 14.332/98 – Rel. 
Desembargador Jorge de Miranda Magalhães, j. 23.03.1999, DJ/RJ 
26.08.1999, p. 269, ementa oficial)"(GONTIJO, 2001, p. 270). 
 
 
 
"Vistos etc. 
(...) 
O pedido inicial deve ser acolhido porque o Suplicante demonstrou reunir 
condições para o pleno exercício do encargo pleiteado, atestado esse fato 
pela emissão da Declaração de Idoneidade para Adoção que se encontra às 
fls. 34, com o parecer favorável do Ministério Público contra o qual não se 
insurgiu no prazo legal devido, fundando-se em motivos legítimos, de 
acordo com o Estudo Social (fls. 15/16 e 49/52) e Parecer Psicológico (fls. 
39/41), e apresenta reais vantagens para o Adotando, que vivia há 12 anos 
em estado de abandono familiar em instituição coletiva e hoje tem a 
possibilidade de conviver em ambiente familiar (chama o Requerente de 
‘pai’), estuda em colégio de conceituado nível de ensino religioso, o Colégio 
S. M., e frequenta um psicanalista para que melhor possa se adequar à 
nova realidade de poder exercitar o direito do convívio familiar que a 
Constituição Federal assegura no art. 227. 
A Constituição da República assegura igualdade de todos perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, não admite o texto constitucional qualquer 
tipo de preconceito ou discriminação na decisão judicial quando afirma que 
‘ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política’, estando previsto ainda que ‘a lei punirá 
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais’. 
(...) 
Qual será então o conceito de ‘reais vantagens’ dos Ilustres Fiscais? Deve 
ser muito diferente do que afirmam a Equipe Profissional e o próprio 
interessado, o adolescente, que prefere ver acolhido o pedido que 
permanecer em uma instituição sem qualquer nova chance de ter uma 
família, abandonado até que aos doze anos sofrerá nova rejeição, já que 
não poderá mais permanecer no Educandário R. M. D., onde se encontra 
desde que nasceu, e será transferido para outro estabelecimento de 
segregação e tratamento coletivo, sem qualquer chance de desenvolver sua 
individualidade e sua cidadania, até que por evasão forçada ou espontânea 
poderá transformar-se em mais um habitante das ruas e logradouros 
públicos com grandes chances de residir nas Escolas de Formação de 
‘marginais’ em que se transformaram os atuais ‘Presídios de menores’ e, 
quem sabe, atingir ao posto máximo com o ingresso no sistema 
Penitenciário? Será esse critério de ‘reais vantagens’??? 
A lei não acolhe razões que têm por fundamento o preconceito e a 
discriminação, portanto o que a lei proíbe não pode o intérprete 
inovar"(PINTO,2002, p. 40). 
 
 
 

"Insurgiu-se o MP contra a sentença que deferiu ao apelado a adoção de 
menor, com dez anos de idade, alegando-se que a entidade familiar, 
constitucionalmente garantida, não enseja o direito à adoção, e que o fato 
de o adotado passar a conviver com os dois homens homossexuais pode 
prejudicar-lhe a formação de caráter e personalidade. Entrementes, o MP 
que funciona no Tribunal discordou ao asseverar: 'Ao nosso sentir, e do 
ponto de vista jurídico, entendemos que é permissível tudo aquilo que a lei 
não veda... O problema do menor abandonado é dos mais angustiantes da 
sociedade moderna... Desse estado, quase sempre caótico de coisas, 
resulta a imensa falange de menores que passam a infância e a 
adolescência em instituições desprovidas dos meios' " (GONTIJO, 2001, 
p.270). 
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Em relação à guarda do filho de Cássia Eller por sua companheira 
Maria Eugênia, ficou estabelecido o seguinte:  

 

 

“O Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, Leonardo 
Castro Gomes, deferiu a Maria Eugênia Vieira Martins a guarda provisória 
de Francisco Ribeiro Eller, o “Chicão”, de 8 anos, filho da cantora Cássia 
Eller, falecida em dezembro de 2001. Maria Eugênia e Cássia Eller 
mantiveram, durante 14 anos, um relacionamento homossexual. Com a 
morte de Cássia Eller, o menor “Chicão” caiu em orfandade e foi entregue, 
por decisão da justiça, à guarda da companheira da cantora” (SILVA, 2002, 
P. 01). 

 

 

“Janeiro de 2002 - Caso Chicão. Numa decisão inédita, o juiz Leonardo 
Castro Gomes, no Rio, decide entregar no dia 8 a guarda provisória de 
Francisco Ribeiro Eller, o Chicão, de 8 anos, a Maria Eugênia Vieira, 
companheira da cantora Cássia Eller, morta no ano passado. Foi a primeira 
vez na história da Justiça brasileira que uma mulher conseguiu a tutela do 
filho de sua companheira”(Notícias arco-íris, 2002, p. 01).  
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10 CONCLUSÃO 

 

 

Finalmente, diante de todos dos fatos mencionados, conclui-se que o 

adotante assim como nenhum ser humano pode ser dimensionado por sua opção 

sexual, a qual, aliás é talvez, a menor de suas mediadas. 

Ao contrário, em sua plenitude, as pessoas são sinônimo de caráter, 

personalidade, dignidade. Existem como seres supremos, dotados de ricos atributos 

só encontrados na espécie humana, os quais jamais podem ser ignorados. 

Esses atributos por sua vez, não são definidos por sua opção sexual. Ao 

reverso, esta sim, advém, deriva-se daqueles que são, na maioria, elaborados como 

produto do meio, das oportunidades concedidas ou mesmo furtadas a cada cidadão. 

A melhor forma de medida do grau de democracia de um país, é o 

respeito com os interesses das minorias.  

Considerando que os homoafetivos têm capacidade e preenchem os 

requisitos para adotarem, nada mais justo assim, que seja deferida a adoção a 

estes, pois está se tratando não apenas do âmbito sexual do adotante, mas da 

necessidade de crianças em terem um lar, fato esse que deve, por uma questão de 

humanismo, superar as diferenças entre as pessoas. 
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