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RESUMO 

A adoção por pares homoafetivos trata-se de um tema bastante complexo e 

discutido em processos judiciais, com profundo reflexo na sociedade. A presente 

monografia tem como objetivo estudar a possibilidade de adoção por pares 

homoafetivos, priorizando o princípio constitucional do melhor interesse do menor, 

atendendo, assim, aos seus direitos fundamentais, mister para uma vida digna e 

saudável. Objetivou-se destacar a realidade em que vivem as crianças e 

adolescentes à espera de uma adoção, que muitas vezes não se concretiza, para 

que possam desenvolver-se como seres humanos dotados de direitos pessoais e 

patrimoniais. Importante se faz incluir a família homoafetiva ao novo conceito de 

família, por estar cada vez mais presente em nosso meio social, como uma entidade 

baseada no afeto, solidariedade, compreensão e amor, requisitos indispensáveis ao 

desenvolvimento de qualquer ser humano, principalmente as crianças e 

adolescentes que são retirados de instituições públicas, onde são considerados 

comumente apenas um número. 

 

Palavras-chave: Família. Princípios constitucionais. Pares homoafetivos. Adoção. 

Princípio constitucional do melhor interesse do menor. 
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1 INTRODUÇÃO 

A adoção homoafetiva é um tema jurídico de muita repercussão e muito 

polemizado tanto no âmbito jurídico, quanto na sociedade. A legislação pátria vem 

se omitindo em normatizar a adoção por pares homoafetivos, todavia, apesar dessa 

omissão, objetiva-se demonstrar que a jurisprudência e a doutrina vêm fazendo seu 

papel social, reconhecendo a adoção por pares homoafetivos para priorizar o 

princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente.  

Percebe-se, com o passar dos anos, que aquela família com base no 

matrimônio, que tinha a procriação como objetivo principal, deixou de ser o único 

modelo de família. Vem se observando uma mudança no conceito de família e, 

consequentemente, o reconhecimento de novas entidades familiares, como as 

constituídas por união estável, a família monoparental, dentre outras não 

contempladas pela Constituição Federal de forma expressa. 

No entanto, sabendo-se ser a família a base da sociedade, e que, através 

dela, o indivíduo se torna um sujeito ativo no meio em que vive, importante elucidar 

essas novas entidades familiares, sua evolução nas diversas fases da história, e a 

visão hodierna de família, pois, mesmo que não previstas na lei, já estão inseridas 

no contexto social. 

Conjuntamente com a evolução da história familiar, a homossexualidade 

também vem em uma longa caminhada com o objetivo de quebrar preconceitos e 

clamando pela devida prestação jurídica legal do Estado e pelo atendimento dos 

princípios constitucionais basilares de uma família. 

Em face dessas transformações que vêm ocorrendo no mundo social, e 

as necessidades enfrentadas por muitas crianças e adolescentes que se encontram 

sem amparo familiar, em completo abandono, o tema desse trabalho se reveste de 

grande importância. A adoção por pares homoafetivos é uma garantia aos menores 

de atingir suas necessidades essenciais para conviver em uma sociedade de forma 

igualitária e digna. 

Assim, a presente monografia foi dividida em quatro capítulos, iniciando 

com a introdução. No segundo capítulo, serão abordados o conceito de família, sua 

origem, bem como sua evolução histórica no direito romano, canônico e moderno e 

seu reconhecimento legislativo. Num segundo momento, foram abordadas as 
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espécies de família, com evidência às novas entidades familiares e enfatizandoos 

princípios constitucionais que regem o direito de família. 

O terceiro capítulo dedica-se ao estudo da homossexualidade, uma breve 

reflexão de seu conceito, sua evolução histórica, desde as antigas civilizações até os 

dias atuais, analisando, ainda, as diferentes visões dos termos adotados pela 

medicina, psicologia, psiquiatria e pela genética. Em seguida, algumas 

considerações a respeito do reconhecimento e efeitos da união estável aos pares 

homoafetivos, como forma de caracterização de entidade familiar, análogas à união 

estável e com a possibilidade de usufruírem de seus direitos, em especial no intuito 

de constituir família.   

Por fim, o quarto capítulo estuda a adoção de crianças e adolescentes por 

pares homoafetivos, como forma de priorizar o melhor interesse do menor, partindo 

do conceito de adoção, sua evolução histórica e legislativa, que, com o passar dos 

anos, vem se transformando para satisfazer as necessidades do adotado. Para isso, 

reforça a possibilidade de adoção por pessoa homossexual, a qual já vem sendo por 

longa data reconhecida em nossos tribunais e doutrinas. Finalizando, o capítulo 

atenta para a adoção por pares homoafetivos, como uma forma de atendimento ao 

princípio constitucional da adoção: o melhor interesse da criança e do adolescente a 

ser adotado. 

Na conclusão, são apresentadas algumas reflexões sobre o tema 

abordado, objetivando demonstrar ser a adoção de crianças e adolescentes por 

pares homoafetivos uma forma de priorizar o bem-estar do menor que, jogado numa 

instituição do governo como mais um número na lista de abandono, sonha com uma 

vida digna que lhe possibilite um futuro seguro, repleto de esperança e conquistas 

pessoais.  

O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, em que a pesquisa 

iniciou generalizando a definição do tema abordado, e com a evolução da pesquisa 

foi se particularizando de acordo com os objetivos especificos do trabalho. Já o 

método de procedimento foi o monográfico, abordando um único tema. 

A técnica de pesquisa é a bibliográfica, com base na doutrina, legislação, 

artigos e jurisprudência.    
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2 FAMILIA 

Para que se possa compreender de forma mais ampla o tema a ser 

abordado, ou seja, a adoção por pares homoafetivos priorizando o principio 

constitucional do melhor interesse do menor, faz-se necessário, primeiramente, 

abordar sobre o conceito e origem da entidade Família, que será o foco de pesquisa 

do presente capítulo.  

2.1 ORIGEM E CONCEITO DA ENTIDADE FAMILIAR 

Muitas são as discussões a respeito da origem da entidade familiar entre 

seus estudiosos, já que não é possível afirmar, com certeza científica, como se 

desenvolviam essas relações familiares anteriores ao modelo estabelecido pelo 

Direito Romano.1 

Tais afirmações são possíveis por conta de que, até hoje, não existem 

documentos que confirmem com eram essas relações familiares, somente teorias 

que tratam sobre o tema.2  

Uma dessas teorias foi a matriarcal, defendida por Morgan3, assentada na 

idéia de que a família se originou de um estado de promiscuidade de sexos, onde 

todos pertenciam uns aos outros, todavia, essa teoria nunca foi confirmada, sendo 

ressalvada por Engels:4 

[...] sabemos hoje que os vestígios descobertos por ele não conduzem a 
nenhum estado de promiscuidade dos sexos e sim, a uma forma muito 
posterior: o matrimônio por grupos. Aquele estado social primitivo, 
admitindo-se que tenha realmente existido, pertence a uma época tão 
remota que não podemos esperar encontrar provas diretas de sua 

_______________ 
 
1
 SAPKO, Vera Lucia da Silva. Do direito à paternidade e maternidade dos homossexuais: sua 

viabilização pela adoção e reprodução assistida. Curitiba: Juruá, 2005. p. 20. 
2
 SAPKO, Vera Lucia da Silva, Do direito à paternidade e maternidade dos homossexuais: sua 

viabilização pela adoção e reprodução assistida. Curitiba: Juruá, 2005. p. 20  
3
 Lewis Henry Morgan (1818-1881) foi advogado em Nova York, um dos fundadores da antropologia 

social e do estudo dos fatos de parentesco em uma perspectiva ao mesmo tempo estrutural e 
evolucionista. 
4
 ENGELS, 2002 apud SAPKO, Vera Lucia da Silva. Do direito à paternidade e maternidade dos 

homossexuais: sua viabilização pela adoção e reprodução assistida. Curitiba: Juruá, 2005. p. 22.  
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existência, nem mesmo entre os fósseis sociais, nos selvagens mais 
atrasados. 

Apesar da inexistência de uma prova científica quanto a sua origem, de 

uma coisa tem-se certeza: a família é a base da sociedade, do Estado, nela está 

fundamentada toda a organização social e sua existência é muito anterior às normas 

jurídicas. 

Dessa forma, importante salientar que a família não é uma invenção do 

Estado, nem mesmo do direito, ela é anterior à igreja e é contemporânea do direito, 

ou seja, a família não é um instituto da cultura jurídica e não foi criada para 

desempenhar qualquer função à sociedade.5  

Assim sendo, visto que o que se tem são idéias imprecisas, estudadas em 

teorias sociológicas, necessário se faz estudar a família a partir da estrutura jurídica 

fundada pelo Direito Romano, que lhe conferiu ―unidade jurídica, econômica e 

religiosa fundada na autoridade soberana de um chefe.‖6 

Percebe-se, que ao longo dos anos, o conceito de família vem sofrendo 

mudanças, e o termo família pode ter diversas conotações. Contudo, na civilização 

Romana, conceituava-se a família não apenas como um conjunto de pessoas 

ligadas pelo sangue ou pelo poder do pater famílias, como também se confundia 

com o patrimônio.7  

Nessa concepção, o patrimônio era constituído como sendo parte da 

família e, nesse mesmo prisma, Pontes de Miranda, citado por Arnaldo Rizzardo, 

ensina que ―O termo família envolvia, outrossim, o conjunto de patrimônio e a 

totalidade dos escravos pertencentes a um senhor.‖8  

Nessa entidade patrimonializada, como sintetiza Maria Berenice Dias,9 o 

matrimônio era a base da família, prevalecendo o caráter produtivo e reprodutivo de 

seus membros, pois com a geração de filhos aumentando sua prole, crescia, 

também, a mão-de-obra e, consequentemente, o patrimônio da família.  

_______________ 
 
5
 VILLELA, 1999, Apud FERNADES, Taísa Ribeiro. Uniões homossexuais e seus efeitos jurídicos. 

São Paulo: Editora Método, 2004. p. 42.  
6
 GOMES, Orlando. Direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 39.  

7
 Wald, Arnoldo. O novo direito de família. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 3.  

8
 PONTES DE MIRANDA, 1939 apud RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família: lei n.10.406, de  

10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 10. 
9
 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 

revista dos Tribunais, 2007. p. 27-28.  
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Atualmente, com todas as transformações e mudanças ocorridas nas 

estruturas políticas, econômicas e sociais, houve uma completa reformulação no 

conceito de família. 

Para Maria Berenice Dias10, mesmo a família sendo um fato natural, em 

que as pessoas se unem por uma química biológica, a família é um agrupamento 

informal, de formação espontânea no meio social, da qual se estrutura através do 

direito, e essa estrutura tem por base o afeto e respeito.  

Tem-se que ―a família moderna não é uma unidade de produção, nem é 

uma sociedade política, mas, sobretudo, o resultado de uma ligação afetiva, em que 

sobrelevam os sentimentos de solidariedade, lealdade, respeito e cooperação.‖11  

Sob o mesmo prisma, colhe-se o posicionamento de Francisco José 

Ferreira Muniz e José Lamartine Corrêa:12  

A família transforma-se no sentido de que se acentuam as relações de 
sentimentos entre os membros do grupo: valorizam-se as funções afetivas 
da família, que se torna o refúgio privilegiado das pessoas contra a agitação 
nas grandes cidades e das pressões econômicas e sociais. É o fenômeno 
social da família conjugal ou nuclear ou de procriação, onde o que mais 
conta, portanto, é a intensidade das relações pessoais de seus membros. 
Diz-se por isso que é a ‗comunidade de afeto e entre-ajuda‘. 

Ainda, diversos são os conceitos atribuídos ao termo família pelos 

autores; destacam, sobretudo, o conceito de família em seu sentido amplo e família 

no sentido restrito. 

Maria Helena Diniz,13 que discorre sobre o significado da família no 

sentido amplo, diz: 

No sentido amplíssimo, o termo abrange todos os indivíduos que estiverem 
ligados pelo vínculo da consanguinidade ou da afinidade, chegando a incluir 
estranhos, como no caso do art. 1.412, § 2°, do Código Civil, em que as 
necessidades da família do usuário compreendem também as das pessoas 
de seu serviço doméstico. 

_______________ 
 
10

 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora revista dos Tribunais, 2007. p. 27.  
11

 FERNANDES, Taísa Ribeiro. Uniões homossexuais e seus efeitos jurídicos. São Paulo: Editora 
Método, 2004. p. 42.  
12

 MUNIZ, Francisco José Ferreira; OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. Curso de direito de 
família. 3. ed. Curitiba: Juruá, 1999. p. 13.  
13

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 24. ed. reformulada. São 
Paulo: Saraiva, 2009. v.5. p. 9-10.  
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Já para Silvio Rodrigues,14 o termo família, no sentido amplo, 

corresponde: 

Num conceito mais amplo, poder-se-ia definir a família como formada por 
todas aquelas pessoas ligadas por vínculo de sangue, ou seja, todas 
aquelas pessoas provindas de um tronco ancestral comum, o que 
corresponde a incluir, dentro da órbita da família, todos os parentes 
consangüíneos. 

Como se observa, para Maria Helena Diniz, estão incluídas, na entidade 

familiar, todas as pessoas do meio doméstico, enquanto, para Silvio Rodrigues, a 

família não compreende os parentes afins, somente as pessoas com vínculo 

sanguíneo.  

Na concepção doutrinária, a respeito do quem vem a ser a família em 

sentido restrito, Maria Helena Diniz conceitua a família como aquela formada 

unicamente pelo cônjuge e seus filhos, e a entidade familiar aquela formada pelos 

pais, em união estável ou por qualquer dos pais e descendentes, independente de 

vínculo conjugal.15 

Comentado sobre o tema, Silvio Rodrigues afirma que ―constitui família o 

conjunto de pessoas compreendido pelos pais e sua prole.‖16 

Enfim, na atualidade, prevalece o conceito restrito de família, ou seja, 

sendo considerada um núcleo mais limitado, em que compreende os pais e a prole, 

embora, para alguns fins, efeitos sucessórios, por exemplo, alcance outros 

membros.17 

2.2 EVOLUÇAO HISTÓRICA DA FAMÍLIA E O RECONHECIMENTO LEGISLATIVO 

Ao longo de décadas, a família, que constitui a base da sociedade, vem 

evoluindo, e, a cada fase vivenciada, torna-se mais importante para o 

_______________ 
 
14

 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: direito de família. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v.6. p. 4. 
15

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 24. ed. reformulada. São 
Paulo: Saraiva, 2009. v.5. p. 10. 
16
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desenvolvimento do ser humano, motivo pelo qual é preciso compreender sua 

passagem pelas diferentes épocas.  

2.2.1 A família no Direito Romano 

No Brasil, não foi diferente, essas mudanças também aconteceram e 

continuam acontecendo conforme a sociedade evolui, mas, sem dúvida, o que se 

pode afirmar é que o modelo de família brasileiro teve sua origem no direito romano.  

Foi a partir do direito romano que a família ganhou estrutura 

organizacional, ―tornando-a unidade jurídica, econômica e religiosa fundada na 

autoridade soberana de um chefe.‖18  

Considerada como sociedade patriarcal pelas severas regras impostas 

pelo direito romano, foi organizada sob o princípio da autoridade. O pater era quem 

administrava a família. Era representada pelo pai, que exercia autoridade sobre seus 

descendentes, sobre sua esposa, a qual era totalmente subordinada ao marido, 

exercendo sobre eles inclusive o poder de vida e de morte.19  

A partir dessa reflexão, tem-se que o pai, como representante, tinha o 

papel fundamental de manter a família, ficando com a mulher somente a função de 

dar continuidade a espécie e, assim, aumentar sua prole, considerada uma fonte de 

produção.  

Nessa mesma diretriz, entende-se que a família representou, por muito 

tempo, uma forma de dar continuidade aos antepassados do pater; não existia entre 

os membros da família nenhuma ligação por afeto, o único elo existente era a 

religião doméstica e o culto dos antepassados. Daí a importância do casamento 

religioso, que tinha como objetivo a procriação, pois somente o filho homem gerado 

dentro do matrimônio poderia dar continuidade ao culto familiar de seu ascendente.20 

_______________ 
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Assim sendo, com a morte do pater famílias, “a mulher jamais ascendia à 

posição de pater famílias, conquanto adquirisse, em determinadas circunstâncias, a 

condição de sui juris.‖21 22 

Sobre o tema, registra-se que a mulher, com o casamento, tinha a opção 

de continuar ligada à família de seu pai, seguindo seus cultos, o que era chamado 

de casamento sem manus, ou optar pelo casamento com manus e ser considerada 

como propriedade do marido, seguindo assim os cultos religiosos e antepassados do 

chefe da família.23  

Com a revolução industrial, e a necessidade de mão-de-obra, a mulher 

começou a ganhar espaço no mercado de trabalho e, aos poucos, também houve 

uma evolução da família Romana, deixando a família de ter a característica 

unicamente produtiva.24 

Observa-se, por conseguinte, que a mulher, podendo exercer outras 

funções na sociedade, participando da família também como uma peça fundamental 

para o sustento, logo percebeu que não precisava mais se sujeitar à autoridade do 

homem, e, aos poucos, foi lutando pela sua liberdade. ―Corresponde a essa fase a 

dissolução da família romana, corrompida pela riqueza. Os adultérios e os divórcios 

se multiplicam.‖25 

2.2.2 A família no Direito Canônico  

O modelo de família romana já não apresentava as mesmas 

características, as relações familiares recebem a influência do cristianismo e, 

durante a idade média, ―regiam-se exclusivamente pelo direito canônico, sendo o 

casamento religioso o único conhecido.‖26 
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Enfatiza-se, nas palavras de Taísa Ribeiro Fernandes:27 

Tamanha era a força do Direito Canônico que a única forma de casamento 
era o religioso. A fonte da família era o casamento, considerado um 
sacramento. O vínculo matrimonial era indissolúvel. Reprimia-se o 
concubinato. Perdeu a família aquele conteúdo político romanista. 

A partir dessa concepção, tem-se que a solenidade do casamento passa 

a ser elevada a rito sacramental e abençoada por Deus, e portanto, não podia ser 

dissolvido pelo homem, pois, não tratava apenas de um contrato entre as partes, 

mas sobretudo, de uma realização divina.28 

O que se pode depreender é que muita influência do direito canônico teve 

a estrutura jurídica da família, e, até hoje, ainda guarda alguns vestígios que se 

encontram explícitos em nosso ordenamento jurídico quando se verificam, por 

exemplo, alguns impedimentos matrimoniais ali elencados.  

2.2.3 A família hodierna 

Com esse quadro evolutivo, não se pode deixar de analisar esta nova era, 

em que as relações de famílias deixam de ser fundadas unicamente no casamento e 

procriação, passando a serem valorizadas no afeto e no amor.  

Importa ressaltar o ensinamento de Arnaldo Rizzardo:29  

Dadas às grandes transformações históricas, culturais e sociais, o direito de 
família passou a seguir rumos próprios, com as adaptações à nossa 
realidade, e inspirado na secularização dos costumes, perdendo aquele 
caráter canonista e dogmático intocável.  

Cabe salientar que aquele modelo de família que tinha a função 

econômica saiu de cena, uma vez que deixou lugar para o novo modelo de família, a 

qual não se caracteriza mais como uma unidade de produção e sim como uma 

entidade que ―busca sua identificação na solidariedade (art.3°, I, da Constituição), 

_______________ 
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como um dos fundamentos da afetividade, após o individualismo triunfante dos dois 

últimos séculos [...].‖30 

Na família hodierna, não é mais a família o centro das atenções, mas sim 

seus membros que, agora, ligados por laços de afeto, vão em busca da felicidade e 

de sua realização pessoal.31  

Em síntese, não importa o período da história, a família transforma-se, 

adaptando-se às modificações da época; todavia, enquanto houver sociedade, a 

família sempre será a sua base.32  

2.2.4 Reconhecimento legislativo 

Apesar das muitas transformações ocorridas pelas diferentes mudanças 

sociais, muito ainda se busca nessa nova era em que vive a família, sobretudo, não 

se pode desconhecer que muitos dos deveres do Estado para com a sociedade 

familiar não evoluem, devido à falta de norma específica para regulamentá-los, 

surgindo, assim, muitas discussões entre os estudiosos do tema. 

Nesse vértice, José Sebastião de Oliveira:33  

O assunto família no Brasil praticamente passou despercebido pelos 
responsáveis pela elaboração das duas primeiras Constituições Nacionais, 
pois a primeira, de 1824, nenhuma referência fazia em particular e a 
segunda apenas passou a reconhecer o casamento civil como único ato 
jurídico capaz de constituir a família, determinando que sua celebração 
fosse gratuita. Nada mais disse sobre a constituição da família.  

Em um cenário posterior, ―a primeira constituição brasileira a utilizar a 

termo ‗família‘ foi a de 1934, cujo art. 144 estabelecia: ‗art. 144. A família, constituída 

pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado‘.‖34 
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Vale salientar que nas constituições seguintes, as dos anos de 1937, 

1946, 1967, e a Emenda Constitucional n°1 de 1969, nenhuma alteração significante 

aconteceu a respeito da entidade familiar; o mesmo dispositivo de que família era 

somente aquela constituída pelo casamento repetiu-se ao longo dos anos.  

O marco inicial para o reconhecimento da concepção moderna de família 

pode ser constatado com a consolidação da Constituição Brasileira de 1988, que 

passou a estabelecer de forma expressa uma nova ordem de valores, privilegiando a 

dignidade da pessoa humana como direito fundamental, e, assim, estabelecendo 

várias formas de constituição da família, igualdade da filiação e a igualdade entre 

homens e mulheres.35  

Importante ressaltar que os princípios formam um alicerce, a base da 

Constituição Federal, e tem como objetivo a garantia dos direitos indispensáveis à 

vida do ser humano na sociedade.  

Por sua vez, o Código Civil de 2002, também reconheceu os princípios 

básicos constitucionais, mas, sem dúvida, foi a Constituição Federal a maior 

responsável pela grande transformação legislativa no direito de família.36 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, 

estabelecerem regras e critérios que consagram os direitos de cada indivíduo, não 

existe, todavia, um conceito definido para o termo família.  

Assim sendo, importante fazer uma reflexão sobre as espécies de família 

que, na atualidade, fazem parte desse modelo familiar moderno.  

2.3 ESPÉCIES DE FAMÍLIA 

Observa-se, com o passar dos anos, que o conceito de família se 

distancia cada vez mais daquele pensamento tradicional de que somente existe 

família com o vínculo matrimonial. 

Os princípios da solidariedade, igualdade, liberdade e dignidade da 

pessoa humana direcionaram-se ao amparo da família, que por sua vez, adquiriu a 

_______________ 
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função de desenvolver e manter o afeto entre seus membros, daí o dever do Estado 

de tutelar e dar proteção à família, seja qual for sua espécie.37  

2.3.1 Família matrimonial 

A família matrimonial, representada pelo casamento, decorrente de uma 

conservadora cultura vivenciada nos séculos passados, foi a única instituição jurídica 

reconhecida como família até a vigência da Constituição Federal de 1988.  

Por muitos anos, mesmo durante a evolução da família, o casamento 

esteve distante de qualquer relacionamento afetivo entre seus membros, como 

ensina Coulanges citado por Venosa: 38 

O casamento era assim obrigatório. Não tinha por fim o prazer; seu objeto 
principal não estava na união de dois seres mutuamente simpatizantes um 
com o outro e querendo associarem-se para a felicidade e para as canseiras 
da vida. O efeito do casamento, à face da religião e das leis, estaria na 
união de dois seres no mesmo culto doméstico, fazendo deles nascer um 
terceiro, apto para continuador desse culto.  

Observa-se que o matrimônio entre um homem e uma mulher foi 

consagrado pela igreja como um ato que não podia ser rompido até o final das vidas, 

e que tem por objetivo a geração de filhos com o fim de se tornarem continuadores 

do cristianismo.39  

Por sua vez, com a Constituição de 1891, ficou reconhecido o casamento 

civil, cuja celebração era gratuita, com o objetivo de reduzir a interferência religiosa 

na vida privada dos indivíduos, porém continuava sendo o casamento a única forma 

reconhecida de família.40  

Da mesma forma, o Código Civil de 1916 em nada evolui ao tratar do 

matrimônio, nascera ―com todas as idéias ancoradas do século anterior, em 

_______________ 
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momento algum preocupou-se com os direitos da filiação havida fora do casamento 

e com as uniões sem matrimonio[...].‖41 

Assim, se depreende que o legislador continuou mantendo aquele modelo 

de família até então existente, fundamentada na procriação e na conservação do 

patrimônio, constituída unicamente pelo casamento, e que fora legalizado pelo 

Estado como uma instituição indissolúvel, mantida, assim, até a entrada em vigor da 

Lei do Divórcio em 1977, que permitia a dissolução do vinculo matrimonial.42 

Importante salientar que foi a Constituição Federal de 1988, em seu art. 

226, quem primeiro começou a reconhecer outras espécies de entidades familiares, 

que não aquela restrita pelo matrimônio.  

Como consequência imediata, passa-se a valorizar a união entre o 

homem e mulher, fundada no amor e compreensão, e perde o matrimônio a 

finalidade de procriação.43  

2.3.2 Família informal 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §3°, passou a 

reconhecer a união estável como uma nova entidade familiar, deixando de tratar 

unicamente da família instituída pela formalidade do casamento, sendo conhecida, 

por esse motivo, de família informal. 

No entanto, muitos são os obstáculos enfrentados pela família informal, 

mesmo com sua regulamentação especial dada pelo Código Civil de 2002, como 

bem destaca Maria Berenice Dias:44 

O Código Civil impõe requisitos para o reconhecimento da união estável, 
gera deveres e cria direitos aos conviventes. Assegura alimentos, 
estabelece o regime de bens e garante ao convivente direitos sucessórios. 
Aqui também pouco resta a vontade do par, cabendo afirmar que a união 
estável transformou-se em um casamento por usucapião, ou seja, o decurso 
de prazo confere o estado de casado. A exaustiva regulamentação da uniao 

_______________ 
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estável a faz objeto de um dirigismo não querido pelos conviventes. Como 
são relações de caráter privado, cabe questionar a legitimidade de sua 
publicizaçao coacta. 

Com fundamento, ressalta-se o nobre testemunho de Edgard de Moura 

Bittencourt citado por Arnaldo Rizzardo, transcrevendo o pensamento de Virgílio de 

Sá que ―a família é um fato natural. Não cria o homem, mas a natureza [...].‖45  

Assim sendo, entende-se que a família informal, em nada é inferior à 

família constituída pelo matrimônio, pois esta união entre o homem e a mulher é um 

fato que acontece de forma natural, não precisa de formalidade para dizer que ali 

está uma família.  

2.3.3 Família homoafetiva 

Sem sombra de dúvidas, a Constituição Federal de 1988, para o direito de 

família, teve, como grande mérito, o reconhecimento de novas entidades familiares, 

todavia, pecou quando limitou juridicidade somente às uniões estáveis entre um 

homem e uma mulher, deixando sem legislar os relacionamentos entre pessoas do 

mesmo sexo.46  

Para Paulo Lôbo, uma vez ―preenchidos os requisitos de afetividade, 

estabilidade e ostensibilidade e tiverem finalidade de constituição de família‖, 

merecem as uniões homoafetivas tutela jurisdicional.47  

Nesse vértice, não se pode negar às uniões homoafetivas o caráter de 

entidade familiar, tendo em vista que o direito de família evoluiu para um estágio em 

que as relações familiares se impregnam de autenticidade, sinceridade, amor, 

compreensão, diálogo, paridade, realidade, e, principalmente, a valorização 

afetiva.48  

Importante a manifestação da Desembargadora Maria Berenice Dias, 

referindo-se à Constituição Federal, que esta ―ignorando as entidades familiares 
_______________ 
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homoafetivas, infringe a norma que veda qualquer tipo de discriminação, bem como 

afronta o fundamental princípio da igualdade, consagrado em regra pétrea.‖49  

Nem mesmo a ausência de lei que regulamente essas uniões 

homoafetivas é impedimento para sua existência, pois, na atualidade, vivenciam-se 

uniões entre pessoas do mesmo sexo, as quais atendem aos mesmos requisitos das 

relações diversas já constitucionalizadas e seguidas por membros do mesmo sexo.50  

Aos poucos, podemos perceber que a realidade vem mudando, em 

atendimento aos princípios constitucionais da dignidade humana e da igualdade; 

nossos tribunais vêm reconhecendo os relacionamentos homoafetivos, dando-lhes o 

status de união estável, respeitando, assim, a orientação sexual de cada indivíduo. 

Outro avanço significativo foi dado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao 

proclamar a inelegibilidade de pessoas que vivem em uniões homoafetivas, pois com 

essa decisão reconheceu a união homoafetiva como uma entidade familiar, pois, a 

inelegibilidade trata-se de uma vedação que se direciona no âmbito das relações 

familiares.51 

Ainda nessa esteira, merecedora de destaque, a Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006) insere no sistema jurídico as uniões homoafetivas, quer as relações de 

um homem com uma mulher, quer as formadas por duas mulheres ou constituídas 

entre dois homens, quando dispõe nos seus arts. 2° e 5° que os direitos se 

estenderão a todas as mulheres independente de orientação sexual, dando assim as 

uniões homoafetivas o status de entidade familiar.52  

Ante todas as considerações, denota-se que ―não pode a justiça seguir 

dando respostas mortas a perguntas vivas, ignorando a realidade social subjacente, 

encastelando-se no conformismo, para deixar de dizer o direito.‖53 
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2.3.4 Família monoparental 

Com o intuito de adequar-se ao novo modelo de família contemporânea e 

satisfazer os interesses da sociedade brasileira, a Constituição Federal de 1988 

tutelou, de forma explícita, uma nova espécie familiar, a família monoparental, 

aquela formada por qualquer dos pais e seus descendentes.  

Nesse sentido, explica Eduardo de Oliveira Leite ―quando a pessoa 

considerada (homem ou mulher) encontra-se sem cônjuge, ou companheiro, e vive 

com uma ou várias crianças.‖54  

Observa-se que muitos são os fatores que originam as famílias 

monoparentais, tais como, a opção por parte da mulher de gerar filhos sem que, no 

futuro, venham a ter que se prender com o genitor (mães solteiras ou celibatárias), 

separação, divórcio, morte de um dos genitores, problemas sociais, econômicos, 

entre outros; nesses casos, os filhos ficam vinculados há um só genitor, só ao pai ou 

a mãe.55 

Entende-se que nesta nova entidade familiar não é necessariamente 

considerada família somente a convivência de um dos pais com seu descendente, 

explica Maria Berenice Dias que ―quando um tio assume a responsabilidade por 

seus sobrinhos, ou um dos avós passa a conviver com os netos, caracteriza-se, 

também, uma família monoparental.‖56 

Assim sendo, quando houver grau de parentesco diferente entre um de 

seus membros e os demais e desde que não haja relacionamento de ordem sexual 

entre eles, configura-se o modelo de família monoparental.57  

Vale lembrar que, na grande maioria das vezes, as famílias 

monoparentais convivem com problemas econômicos, pois, geralmente, a mãe se 

torna chefe de família e fica com o dever de manutenção e educação dos filhos, e 

muitas vezes não possui estrutura financeira para arcar com tudo sozinha. Seria 
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necessário, nesses casos, o amparo estatal com o mesmo tratamento dispensado às 

outras espécies de família, quebrando-se preconceitos e fazendo parte de uma nova 

realidade da sociedade brasileira.58  

2.3.5 Família anaparental 

De forma injustificável, mais uma vez a Constituição Federal de 1988 

deixou de elencar em seu rol todas as espécies de família, deixando de regular 

aquela entidade familiar constituída por parentes ou pessoas com a inexistência de 

diferença de graus de parentesco, conhecida como a família anaparental.59  

Nesse sentido, em complemento ao anteriormente exposto, deflui-se que 

família anaparental é a relação que possui vínculo de parentesco, mas não possui 

vínculo de ascendência e descendência, ou seja, seus membros possuem o mesmo 

grau de parentesco.  

Para melhor entender a estrutura da família anaparental, pode-se 

destacar ―a convivência sob o mesmo teto, durante longos anos, por exemplo, de 

duas irmãs que conjugam esforços para a formação do acervo patrimonial constitui 

uma entidade familiar.‖60  

2.3.6 Família pluriparental 

Observa-se, com o passar dos anos, que novas formas de família vêm 

surgindo e ganhando espaço em nossa sociedade, fazendo-se necessário a menção 

desta nova entidade familiar que surge com o ―desfazimento de anteriores vínculos 

familiares e criação de novos vínculos.‖61  

_______________ 
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Assim, entende Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira e Konstanze 

Rorhmann citada por Maria Berenice Dias quando trata da família pluriparental, 

também conhecida como família mosaico; é a resultante do relacionamento afetivo 

de casais, que já romperam um primeiro vínculo através da separação ou do divórcio 

e agora iniciam um novo vínculo com outro membro; juntos constroem uma nova 

entidade familiar, e convivem com filhos já existentes das relações anteriores e, 

muitas vezes, geram filhos em comum.62  

Corroborando com o disposto acima, complementa:63 

A multiplicidade de vínculos familiares vem definida, de modo excepcional, 
pelo amor e pela afetividade, diferentemente da família clássica onde a 
vinculação pelos laços consangüíneos, com ou sem afeto, predomina. O 
elemento afetivo é indispensável à subsistência da família mosaico, exigindo 
de seus membros extraordinária capacidade de adaptação, considerando o 
fato de serem egressos de famílias anteriores, (des)construídas, e, portanto, 
guardando o conjunto de valores da experiência familiar como vivida.  

Assim, pode-se dizer que, de forma implícita, a Constituição Federal de 

1988 estende proteção à família pluriparental, quando reconhece a União Estável 

como entidade familiar, pois esses dois modelos de família têm como base os 

princípios constitucionais basilares, destacando-se a afetividade.  

2.3.7 Família paralela 

Embora a Constituição Federal tenha colocado sob a proteção especial do 

Estado outras entidades familiares, ainda nega proteção às relações paralelas.  

A família paralela, conhecida como concubinato, apesar de ser 

considerada união adulterina, são relações de afeto e como toda relação, geram 

_______________ 
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efeitos jurídicos e, assim, existindo esses vínculos afetivos, em nada se diferencia da 

união estável.64 

Valido mencionar que, quando se reconhece uma entidade familiar que 

preenche os requisitos de afetividade, estabilidade e visibilidade, como, por exemplo, 

a união estável, não se pode negar às relações paralelas tal reconhecimento, pois 

igualmente preenchem os requisitos para efetiva proteção jurídica como entidade 

familiar. 

Depreende-se, portanto, que o concubinato é visto como uma questão 

dolorosa a ser enfrentada perante os valores monogâmicos da sociedade brasileira, 

recebendo inúmeras críticas quando comparado à entidade familiar, todavia, não 

pode ser considerado uma simples relação ilícita ou patrimonial, batendo de frente 

com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da liberdade de 

escolha.65  

Cabe salientar, ainda, que não se pode ignorar os laços de afeto que 

constituem essa espécie de família, em nome do princípio da afetividade que vem 

remodelando o conceito de família, pois somente o afeto é capaz de tornar uma 

relação duradoura. 66
 

Encarando o assunto, complementa Maria Berenice Dias que ―negar a 

existência de famílias paralelas – quer um casamento e uma união estável, quer 

duas ou mais uniões estáveis – é simplesmente não ver a realidade.‖67 

2.3.8 Família eudemonista 

O certo é que aquela idéia de família constituída pelo casamento vem 

dando lugar à nova tendência de identificar a família pelo seu envolvimento afetivo, 

e, assim, pode-se definir uma família eudemonista.68  

_______________ 
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Em outras palavras, explica Carlos Eduardo Pianovski citado por Maria 

Berenice Dias: 69 

O eudemonismo é a doutrina que enfatiza o sentido de busca pelo sujeito de 
sua felicidade. A absorção do principio eudemonista pelo ordenamento 
altera o sentido da proteção jurídica da famíla, deslocando-o da instituição 
para o sujeito, como se infere da primeira parte do § 8° do art. 226 da CF: o 
Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
componentes que a integram.  

Observa-se que, com a reestruturação da família, deixou-se de lado a 

demasiada preocupação com os interesses patrimoniais, destacando-se outros 

interesses com base na afetividade, colocando-se a pessoa humana, sua dignidade, 

sua felicidade como base das relações familiares, valorando-se o ser e não o ter. 

Identifica-se a família eudemonista, assim, pela comunhão de vida, amor, 

solidariedade, igualdade, liberdade e, principalmente, de afeto na entidade familiar.70
  

2.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM O DIREITO DE FAMÍLIA 

A família, desde sua origem, sempre foi estudada como a base da 

sociedade, um alicerce de construção e desenvolvimento da sociedade, o local onde 

se forma a pessoa humana. 

E sendo assim reconhecida, recebeu o amparo estatal através da 

Constituição Federal de 1988, compondo-se das normas explícitas e implícitas e, 

principalmente, pelos princípios constitucionais que passaram a exercer força 

normativa. 

Torna-se indispensável, desta maneira, o estudo de alguns dos princípios 

constitucionais aplicáveis ao direito de família e a todas as entidades familiares, pois 

eles garantem uma nova interpretação às relações de família.  

_______________ 
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2.4.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

Hoje temos o princípio da dignidade da pessoa humana como o mais 

abrangente de todos os princípios constitucionais. Todo ser humano tem o direito de 

viver em dignidade, no entanto essa concepção já foi diferente. 

 Como explica Marco Túlio de Carvalho Rocha, somente alguns indivíduos 

tinham direito a desfrutar do princípio da dignidade, assim, ―na Antiguidade clássica 

relacionava-se à posição social do individuo, admitindo-se, pois, que houvesse 

indivíduos mais dignos e menos dignos.‖71  

Posteriormente, com o pensamento Kantiano, a dignidade tornou-se 

essencial a todos os indivíduos humanos, impondo-se um dever de respeito.72  

O princípio da dignidade humana encontrou respaldo, para sua 

positivação no ordenamento jurídico, com a declaração dos direitos humanos, 

durante o século XX, como uma reação ao sofrimento causado pela segunda guerra 

mundial.  

 É inegável que o direito das famílias está diretamente ligado aos direitos 

humanos, que tem por base o princípio da dignidade da pessoa humana.73 

Atendendo a esse novo ideal, a Constituição Federal, de 1988, consagra, 

em seu art. 1°, III, a dignidade da pessoa humana como um dos princípios 

fundamentais do sistema jurídico e, ainda, no seu art. 227, contempla o princípio do 

respeito à dignidade humana como base da entidade familiar, garantindo o 

desenvolvimento e segurança da criança e do adolescente.74  

Ao tratar sobre o tema, Ingo Wolfgang Sarlet75 conceitua a dignidade da 

pessoa humana: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

_______________ 
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sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 
demais seres humanos.  

Assim, o princípio da dignidade humana tem na família o alicerce para se 

desenvolver, garantindo a essa entidade especial proteção, com o objetivo de 

preservar e desenvolver o amor, a afetividade, o respeito, entre outras qualidades 

que são inerentes ao ser humano.76 

Em síntese, não se pode desconhecer que o principio da dignidade da 

pessoa humana, efetivada como principio constitucional, garante o reconhecimento 

da personalidade e do valor da pessoa.77  

2.4.2 Princípio da liberdade 

Conforme a lição de Paulo Lôbo, quando manifestamos o princípio da 

liberdade na família, a aludida Carta Magna e as leis que regem nosso ordenamento 

jurídico expõem duas interpretações, quais sejam: a liberdade que cada indivíduo 

tem dentro da entidade familiar e também com os outros indivíduos, e a autonomia 

da entidade familiar perante o Estado e a sociedade.78  

A propósito, afirma o autor: 79 

O principio da liberdade diz respeito ao livre poder de escolha ou autonomia 
de constituição, realização e extinção de entidade familiar, sem imposição 
ou restrições externas de parentes, da sociedade ou do legislador; à livre 
aquisição e administração do patrimônio familiar; ao livre planejamento 
familiar; à livre definição dos modelos educacionais, dos valores culturais e 
religiosos; à livre formação dos filhos, desde que respeitadas suas 
dignidades como pessoas humanas; à liberdade de agir, assentada no 
respeito à integridade física, mental e moral.  

_______________ 
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Cabível ressaltar o entendimento doutrinário de Fabíola Santos 

Albuquerque, citada por Maria Berenice Dias80, que:  

A liberdade floresceu na relação familiar e redimensionou o conteúdo da 
autoridade parental ao consagrar os laços de solidariedade entre pais e 
filhos, bem como a igualdade entre os cônjuges no exercício conjunto do 
poder familiar voltada ao melhor interesse do filho.  

Nessa linha de raciocínio, importante salientar que não faz mais sentido o 

Estado intervir coativamente nas relações de família, limitando a liberdade de 

escolha do indivíduo quanto ao modelo de entidade familiar, sua intimidade e a vida 

privada, devendo, em face de seu objetivo maior, assegurar a cada indivíduo o 

direito de construir uma entidade familiar, uma união estável hétero ou homossexual, 

conforme sua vontade.81  

Portanto, ―o princípio da liberdade diz respeito não apenas à criação, 

manutenção ou extinção dos arranjos familiares, mas à sua permanente constituição 

e reinvenção.‖82 

2.4.3 Princípio da igualdade e respeito à diferença 

Com o princípio da igualdade estabelecido como garantia constitucional 

pela CF/88, em seu art. 5, eliminando as desigualdades entre o homem e a mulher, 

entre as entidades familiares e entre os filhos, provocou-se uma grande mudança e 

evolução no direito de família.83
  

Tais afirmações são possíveis no momento em que se constata que, com 

esse princípio, desaparece o poder patriarcal; as decisões são tomadas 

conjuntamente entre o homem e a mulher e esta ganha espaço no mercado de 

trabalho, passando a ser, juntamente com o homem, responsável pela manutenção 

do lar. Importante dizer, ainda, que, com o princípio da igualdade, outras entidades 

_______________ 
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familiares são normativadas e nenhuma distinção se faz entre os filhos, sejam eles 

legítimos ou não.
84

  

Enfim, cabe ressaltar que os direitos dos cidadãos são os mesmos, 

todavia, de formas distintas. Não podem ser desconsideradas as diferenças 

existentes entre as pessoas, sejam elas culturais ou naturais, assim como cada 

entidade familiar tem suas características, que podem ser de formas variadas. No 

entanto, ensina Paulo Lôbo que ―as diferenças não podem legitimar tratamento 

jurídico assimétrico ou desigual, no que concernir com a base comum dos direitos e 

deveres, ou com o núcleo intangível da dignidade de cada membro da família.‖85
 

2.4.4 Princípio da solidariedade familiar 

O princípio da solidariedade está amparado pela Constituição Federal de 

1988, em seu art. 3°, inciso I, quando dispõe que o objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária.  

Corroborando, para o entendimento do princípio da solidariedade, a 

autora Maria Berenice Dias86 ressalta que: 

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, que tem 
origem nos vínculos afetivos, dispõe de conteúdo ético, pois contém em 
suas entranhas o próprio significado da expressão solidariedade, que 
compreende a fraternidade e a reciprocidade.  

Nesse sentido, ainda Cesare Massimo Bianca, citado por Lôbo,87 aduz 

sobre o tratamento que o Constituinte deu ao princípio da solidariedade: 

A solidariedade do núcleo familiar deve entender-se como solidariedade 
recíproca dos cônjuges e companherios, principalmente quanto à 
assistência moral e material. A solidariedade em relação aos filhos responde 
à exigência da pessoa de ser cuidada até atingir a idade adulta, isto é, de 
ser mantida, instruída e educada para a sua plena formação social.  

_______________ 
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Entende-se que o princípio da solidariedade não implica unicamente a 

ajuda econômica, a garantia de que certo membro da família não vai passar por 

dificuldade financeira, implica, acima de tudo, a garantia de assistência moral, o 

respeito e o amor ao próximo.  

Assim, se depreende que o legislador destaca, no Código Civil, alguns 

artigos que seguem o princípio da solidariedade familiar como ensina Paulo Lôbo:88 

O art. 1513 do Código Civil tutela à ‗comunhão de vida instituída pela 
família‘ somente possível na cooperação entre seus membros; a adoção 
(art. 1618) brota não do dever, mas do sentimento de solidariedade; o poder 
familiar (art.1.630) é menos ‗poder‘ dos pais e mais múnus ou serviço que 
deve ser exercido no interesse dos filhos; a colaboração dos cônjuges na 
direção da família (art. 1567) e a mútua assistência moral e material entre 
eles (art. 1.566) e entre companheiros (art. 1.724) são deveres hauridos da 
solidariedade; os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus 
bens e dos rendimentos, para o sustento da família(art. 1568); o regime 
matrimonial de bens legal e o regime de bens da união estável é o da 
comunhão dos adquiridos após o início da união(comunhão parcial), sem 
necessidade de se provar a participação do outro cônjuge ou companheiro 
na aquisição (arts. 1.640 e 1.725); o dever de prestar alimentos (art. 1.694) 
a parentes, cônjuge ou companheiro, que pode ser transmitido aos 
herdeiros no limite dos bens que receberem (art. 1.700), e que protege até 
mesmo o culpado (§2° do art. 1.694 e art. 1704), além de ser irrenunciável 
(art. 1.707) decorre da imposição de solidariedade entre pessoas ligadas 
por vinculo familiar. 

Perante todas as considerações anteriormente descritas, denota-se que 

―a solidariedade é um sentimento recíproco que estabelece um vínculo moral entre 

as pessoas e à vida, criando laços de fraternidade. E é assim que as relações de 

afeto devem ser entendidas, superando-se a concepção individualista de pessoa.‖89 
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2.4.5 Princípio do pluralismo das entidades familiares 

Com o advento da CF/88, novos vínculos afetivos, que anteriormente 

foram esquecidas pelo legislador, ganharam o reconhecimento, ampliando os 

modelos de entidades familiares asseguradas pelo Estado.90  

Neste prisma, acolhe-se o ensinamento doutrinário de Rodrigo da Cunha 

Pereira dizendo que, quando se trata de entidades familiares protegidas pela 

Constituição Federal, o rol é meramente exemplificativo, ou seja, a Constituição 

Federal não exauriu aí todas as espécies de entidades familiares , pois, atendendo 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, exige-se o reconhecimento destes 

novos conceitos de família, mesmo que não explícitos.91  

Observa-se, por conseguinte, uma conivência com a injustiça, quando as 

entidades familiares fundadas no afeto e no comprometimento, não recebem o 

devido amparo jurídico.92  

2.4.6 Princípio da proteção integral a crianças e adolescentes 

No Brasil, a disseminação do princípio da proteção integral a crianças e 

adolescentes aconteceu com a consagração do art. 227 pela Constituição 

Federal/88, como bem assinala Maria Berenice Dias:93  

A Carta Constitucional assegura a crianças e adolescentes (art. 227) direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 
comunitária. Também são colocados a salvo de toda a forma de 

negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

_______________ 
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Da mesma forma, o princípio da proteção integral à criança e ao 

adolescente vem destacado no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90 

em vários de seus artigos, todavia, para o tema em questão, merece destaque o art. 

4°, ―caput‖, que dispõe:94  

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

Importante ressaltar, em se tratando de garantia à convivência familiar, 

sempre que possível, tende-se a deixar a criança e o adolescente junto à família da 

qual foi gerada; no entanto, muitas vezes, esta família não lhe presta a proteção 

devida, necessitando que o menor seja entregue à adoção para que tenha seus 

direitos garantidos.95  

Paulo Luiz Netto Lôbo reforça que ―o direito à convivência familiar não 

está ligado à origem biológica da família. Não é um dado, é uma relação construída 

no afeto, não derivando dos laços de sangue.‖96  

Em síntese, o princípio da proteção integral à criança e a adolescente visa 

acima de tudo o direito à dignidade e ao desenvolvimento integral, de forma que 

essas crianças e adolescentes possam desfrutar de forma plena seus direitos 

fundamentais básicos. 97  

2.4.7 Princípio da afetividade 

A ausência da forma expressa do princípio da afetividade, na CF/88, não 

anula os valores inerentes ao ser humano, estando este princípio inserido de forma 

implícita no ordenamento jurídico.  
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E, nesse sentido, entende José Sebastião de Oliveira ―o Direito não tem o 

poder de criar afetividade, sentimentos naturais não decorrem de legislações, mas 

da vivência cotidiana informada pelo respeito, diálogo e compreensão.‖98 

A partir dessa reflexão, tem-se que o princípio da afetividade compreende 

o sentimento de solidariedade recíproca entre seus membros, demonstrando seus 

vínculos de amor, respeito e afeto de um para com o outro.99  

Observa-se, por conseguinte, que através do princípio da afetividade, o 

afeto tornou-se uma das maiores características da família atual, por meio de sua 

força determinante, como elemento de estabilidade das relações familiares e na 

comunhão de vida.100  

Com essa nova concepção de conceito de família fundada no princípio da 

afetividade, começaram-se levar em conta as qualidades individuais de cada 

membro da família, valorizando-se a pessoa e seus sentimentos.101  

Visto a importância da aplicação do princípio da afetividade nas relações 

familiares, assevera Arnaldo Rizzardo:102  

Impedir a plena realização da afetividade, ou não oportunizar a sua 
expansão, ou violentar ferindo, desprezando, menosprezando sentimentos 
que fazem parte da natureza humana, importa em amputar a pessoa na sua 
esfera espiritual e moral, cerceando a sua plena realização. Por isso, o 
direito não pode passar ao largo de certos estados pelos quais passa a 
pessoa, sem dar-lhe proteção, ou procurar ou reconstituir a ordem abalada 
ou afetada.  

Por fim, essas manifestações demonstram que é no núcleo da entidade 

familiar ―que os laços de afetividade tornam-se mais vigorosos e aptos a sustentar as 

vigas do relacionamento familiar contra os males externos; é nela que seus 

membros recebem estímulo para pôr em pratica suas aptidões pessoais.‖103 
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3 HOMOSSEXUALIDADE 

Nessa constante evolução que afeta a sociedade em nossos dias, faz-se 

necessário refletir sobre o conceito, a evolução histórica, a visão da 

homossexualidade pelas diferentes ciências e, ainda, o reconhecimento e efeitos da 

união estável aos pares homoafetivos, tendo em vista que muitas são as 

discriminações e preconceitos acerca desses tipos de relacionamentos, em que 

pese a ampliação do conceito de família estar cada vez mais em consonância com 

os novos princípios constitucionais.  

3.1 CONCEITO 

A Constituição Federal de 1988, ao elencar o princípio da dignidade da 

pessoa humana e igualdade como princípios fundamentais, trouxe, para o direito 

brasileiro, um novo caminho a ser percorrido. Com essa valorização da vida humana 

por meio de seus princípios, é necessário fazer novas interpretações a respeito de 

alguns termos que antigamente eram conceituados de forma preconceituosa e que, 

atualmente, devem ser interpretados com base nos valores que estão inerentes em 

cada indivíduo.  

A palavra homossexualidade surgiu em 1869, em meio a uma 

manifestação feita pelo médico húngaro Karoly Benkert, em defesa aos 

homossexuais que vinham sofrendo perseguições na Alemanha do Norte.104 

Assim, ao falar da origem da palavra, explica Taísa Ribeiro Fernandes 

que ―o vocábulo homossexual é formado pela junção do prefixo grego homós, que 

significa ‗semelhante/o mesmo‘, e pelo sufixo ‗sexual‘, que vem do latim sexus, e 

significa ‗relativo ao sexo‘.‖105 

E para um melhor entendimento prossegue: 106 
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Homossexual é o individuo cuja inclinação sexual é voltada para uma 
pessoa do mesmo gênero, o homem que se sente atraído por outro homem 
e a mulher que se sente atraída por outra mulher. É alguém que não nega 
sua formação morfológica, entretanto, seu interesse e sua atividade sexual 
são voltados, direcionados exclusivamente para quem tem o mesmo sexo 
que o seu.  

Nessa linha, entende-se que a homossexualidade é tratada como gênero, 

quando tem por característica a exclusividade das relações voltadas a parceiros do 

mesmo sexo, enquanto a bissexualidade é uma espécie do homossexualismo, pois 

existe a pluralidade nas relações, ou seja, não tem exclusivamente relações com 

parceiros do mesmo sexo.107 

Enquadradas essas características, reforça Débora Vanessa Caús 

Brandão108 que ―homossexual é a pessoa que se relaciona sexualmente, quer de 

fato, quer de forma fantasiosa, imaginária, com parceiros pertencentes ao mesmo 

sexo que o seu, mantendo-se, todavia, satisfeita com seu sexo biológico‖ 

Importa ainda analisar que hoje o conceito de homossexualidade 

ultrapassa aquela visão preconceituosa de perversão e vem dando ênfase ao 

sentimento, e mostrando que a homossexualidade é uma forma diferente de 

relacionamento sexual.  

Sobre essa nova concepção do conceito de homossexualidade, entende-

se que se trata de uma extensão dos sentimentos e da emoção dos indivíduos e tem 

como características a predominância de desejos por pessoas do mesmo sexo 

biológico, e, por se tratar de sentimentos, independe de vontade ou de opção.109  

Na mesma diretriz doutrinária, é a opinião de Taísa Ribeiro Fernandes,110 

quando diz:  

Podemos definir o sentimento homossexual como a sensação de estar 
apaixonado, de se envolver amorosamente, ou sentir atração erótica por 
pessoa de sexo semelhante. É uma forma distinta de ser da maioria, 
somente no que diz respeito à orientação sexual, pois, nos demais 
aspectos, não há diferença. É a troca de afetos, é o envolvimento íntimo 
entre duas pessoas pertencentes ao mesmo sexo.  
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A partir dessa reflexão, tem-se que tanto os relacionamentos 

homossexuais quanto os heterossexuais são fundados com base no afeto, no 

sentimento, na felicidade, não existindo diferença de valores, sendo somente a 

natureza sexual do parceiro a única distinção existente.  

3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA HOMOSSEXUALIDADE 

Ao longo da evolução da humanidade, denota-se que a 

homossexualidade existe desde os primeiros povos, revelando-se como um 

fenômeno tão antigo quanto à heterossexualidade.111 

Mesmo não sendo muitos os estudos sobre o homossexualismo, tendo 

em vista o preconceito existente até pouco tempo, o que impediu em muito a sua 

pesquisa, sabe-se, todavia, que a homossexualidade existia também entre os 

animais, o que contribuiu para uma maior aceitação das relações homossexuais 

entre os homens.112 

Nesse contexto, considerando que muitas são as divergências culturais 

existentes desde o surgimento e evolução da humanidade, torna-se importante uma 

análise das diferentes visões históricas pelas quais a homossexualidade vem 

buscando sua firmação.  

3.2.1 Visão nas antigas civilizações 

Como já visto anteriormente, a homossexualidade não surgiu na 

modernidade, já existia nas antigas civilizações, ―conhecida e praticada por 

romanos, egípcios, gregos e assírios.‖113 
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Constata-se, todavia, que foi na Grécia que a homossexualidade adquiriu 

força e difundiu-se, ganhando, assim, mais notabilidade entre os povos.114  

Durante esse período, a homossexualidade não era vista com 

discriminação, muito ao contrário, para a civilização grega era considerada uma 

prática com status mais elevado que a heterossexualidade, que só tinha como 

finalidade a procriação, enquanto à homossexualidade estavam atribuídas 

qualidades físicas, intelectuais e éticas.115 

Dentro desse contexto, afirma Maria Berenice Dias:116  

O homossexualismo era visto como uma necessidade natural, restringindo-
se a ambientes cultos, uma manifestação legítima da libido, não se tratando 
de uma degradação moral, um acidente, um vício. Todo indivíduo poderia 
ser ora homossexual ora heterossexual, dois termos, por sinal, 
desconhecidos na língua grega. Nas Olimpíadas, os atletas competiam nus, 
exibindo sua beleza física, e vedada era a presença das mulheres na arena 
por não terem capacidade para apreciar o belo. 

Nota-se, ainda, que, além da supervalorização da estética, da veneração 

à beleza física, importante ressaltar o ritual que praticavam envolvendo a maneira de 

transmissão e a aquisição de sabedoria. Jovens aprendizes buscavam em seus 

mestres ensinamentos de retórica e da oratória e, como forma de recompensa para 

com esses, submetiam-se a favores sexuais, acreditando que essa prática lhes 

proporcionaria maiores habilidades políticas e militares. 117 

Assim, constata-se que o homossexualismo na civilização grega não era 

vista somente como realização do prazer sexual, mas tinha também um objetivo 

educacional.  

Muito diferente da visão grega, o homossexualismo em Roma enfrentava 

certa resistência e discriminação.  

Nesse vértice, ensina Taísa Ribeiro Fernandes:118 
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Em Roma, a homossexualidade era tolerada, vista no mesmo nível que as 
relações entre casais, entre amantes ou de senhor e escravo. No entanto, 
aqueles que prestavam favores sexuais a outros homens eram igualados a 
escravos, não possuíam qualquer relevância social, recaindo sobre eles o 
preconceito e a censura oficial de Roma [...].  

Contudo, essa tolerância à pratica do homossexualismo foi diminuindo, 

uma vez que, com Justiniano no poder, o posicionamento dos romanos volta-se 

contrariamente às práticas homossexuais, seguindo-se, assim, durante as Idades 

Média e Moderna.119  

3.2.2 Visão bíblica  

Para fazer uma reflexão a respeito da visão bíblica da homossexualidade, 

volta-se ao início da Era Cristã, onde o cristianismo anunciava como objetivo 

principal da família, a procriação, que advinha do relacionamento entre o homem e a 

mulher através do matrimônio, com o propósito de dar continuidade à espécie.  

No plano religioso, a homossexualidade é qualificada como um ato que 

merece reprovação, considerado como pecado, pois a relação sexual entre pessoas 

do mesmo sexo foge às regras do cristianismo, não vislumbra seu objetivo principal, 

a procriação. 120 

Nessa esteira, encontra-se, nos dizeres de Taísa Ribeiro Fernandes,121 

um motivo para tal afirmação:  

O fundamento desse juízo condenatório, na interpretação prevalente da 
doutrina cristã, em primeiro lugar, decorre do fato de ter sido o homem 
criado à imagem e semelhança de Deus, na concepção da Adão e Eva 
homem e mulher deviam se completar, para perpetuar a sua espécie. O 
ditame crescei e multiplicai-vos precisaria ser seguido. E os homossexuais 
adotariam comportamento justamente contrário à criação divina, pois se 
Deus assim o quisesse, teria criado um só sexo, em vez de dois. Em 
segundo lugar, em função de as práticas homossexuais carecerem de 
finalidade reprodutiva e havidas fora do espaço matrimonial. Qualquer 
manifestação sexual diferente era encarada como uma ofensa ao criador e 
à natureza, e por isso deveria ser castigada.  
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Assim, depreende-se que o sexo somente era aceito pela igreja como 

uma forma de procriação, e as relações que não tinham esse fundamento eram 

considerados como imorais e merecedoras de castigos e condenações impostas 

pela Inquisição.122 

Importante salientar que a homossexualidade, como pecado, foi difundida 

pela igreja, isso em razão de que ―a sociedade ocidental foi edificada sobre o 

cristianismo. A igreja se faz presente em quase todos os países do mundo e os 

preceitos bíblicos, por conseguinte, fatalmente deixaram suas raízes.‖123  

A propósito, afirma Vera Lucia da Silva Sapko:124  

A Bíblia, tradicionalmente, serviu como argumento mais forte sobre a 
natureza pecaminosa do homossexualismo, sendo célebre a narrativa sobre 
Sedoma e Gomorra – veja-se que até o século XIX, sequer existia o termo 
homossexualismo, sendo, as pessoas com essa orientação sexual, 
chamadas de ―sodomitas‖, em alusão à cidade de Sodoma. 

Assim, em complemento ao anteriormente exposto, para a bíblia a prática 

da homossexualidade é considerada como abominação, mas ao que tudo indica o 

texto bíblico não tem qualquer base concreta que condena essa prática sexual. 

Muitos estudiosos dizem se tratar de uma tradução mal elaborada, de forma 

proposital a deixar fundamentada, assim, a rejeição a homossexualidade, levando 

ainda a uma interpretação errônea de algumas passagens bíblicas gerando 

preconceito, injustiça e discriminação.125  

Cabe ressaltar que a rejeição à homossexualidade também foi 

disseminada dentro das religiões islâmicas e muçulmanas, e, ainda hoje, condena-

se a prática homossexual e interpreta-se como uma violação à lei sagrada.126 

Em síntese, mesmo com a evolução da sociedade e uma nova visão a 

respeito do sexo, a homossexualidade continua sendo condenada pelo cristianismo, 
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como bem pontua Dionízio Jenczak:127 ―tal postura, embora atenuada em algumas 

correntes cristãs, é firmemente mantida pela Igreja Católica, que considera o 

homossexualismo uma perversão antinatural [...].‖ 

3.2.3 Visão atual 

Com as mudanças ocorridas a partir dos meados do século XX, com a 

positivação dos direitos humanos e a contemplação do princípio da dignidade 

humana, muitas transformações ocorreram principalmente no pensamento humano, 

que começam a apresentar uma maior aceitação e respeito quanto ao exercício da 

sexualidade.128 

Percebe-se que essa aceitação, que também pode ser chamada de 

tolerância, frente à manifestação da sexualidade humana, foi essencial, tendo em 

vista o pluralismo de culturas, em que cada povo tinha uma visão diferente de ver o 

indivíduo, cada sociedade tinha suas convicções, e assim, aos poucos, veio 

acontecendo essa evolução da visão homossexual na atual era.  

A partir dessas mudanças sociais, novas formas de relacionamento foram 

surgindo, ―[...] em especial, com a valorização psicológica e jurídica do afeto, como 

fundamento primordial de uma sexualidade mais livre de restrições discriminatórias, 

a homofobia institucional e social diminuiu um pouco [...]‖129  

Nessa esteira, pode-se dizer que, com essa evolução dos costumes, com 

uma visão mais liberal a respeito da sexualidade, a sociedade passou a proporcionar 

a inserção dos homossexuais em vários meios da sociedade, surgindo, assim, os 

movimentos homossexuais em todo mundo, com o objetivo de conquistar o respeito 

e o direito aos seus verdadeiros sentimentos.130  

Vale mencionar que, com essa mudança de valores e dos conceitos até 

então impostos pela igreja, do que era moral ou não, a homossexualidade deixou de 
_______________ 
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ser um tema proibido de ser falado, e nos dizeres de Maria Berenice Dias, ―hoje já é 

enfrentada abertamente, sendo retratada de forma explícita em filmes, nas novelas e 

na mídia em geral.‖131 

Contudo, mesmo com todos os movimentos que aconteceram e vem 

acontecendo, não se pode dizer que essa aceitação da homossexualidade 

aconteceu de forma geral, pois muitos são os obstáculos encontrados para a 

efetivação dos direitos consagrados na Constituição Federal, entre eles a dignidade 

da pessoa humana, igualdade e liberdade, para que o preconceito seja eliminado.132  

3.3 HOMOSSEXUALIDADE SOB O PONTO DE VISTA DA MEDICINA 

Muito foi pesquisado ao longo dos anos sobre a origem da 

homossexualidade. Todavia, existem somente teses a respeito do assunto.  

A partir dessa reflexão, torna-se importante um breve estudo sobre os 

diferentes pontos de vista científico da homossexualidade, para que a sociedade 

consiga acabar com essa visão preconceituosa sobre o homossexualismo. 

No ponto de vista da medicina, sob a influência da igreja, a 

homossexualidade chegou a ser considerada como um desvio mental, relacionada a 

determinado defeito de seus genes. Todavia, não existe nenhuma comprovação 

científica que realmente exista tal diferença no sistema nervoso central entre os 

homossexuais e os heterossexuais.133 

Nesse contexto, explica Ronaldo Pamplona da Costa:134  

Durante anos a medicina pesquisou o sistema nervoso central, os 
hormônios, o funcionamento do aparelho genital, e nada encontrou de 
diferente entre homo e heterossexuais. Tentou mudar o comportamento 
humano tido como desviante usando os mais diversos métodos, mas todos 
os resultados foram nulos.   
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Com a tese defendida pelo médico húngaro Karoly Benkert, em 1869, a 

homossexualidade passou a ser vista como um desvio da heterossexualidade, como 

um comportamento anormal, algo inato na pessoa, que não era adquirido, 

caracterizando a homossexualidade como doença a ser tratada pela medicina e, 

assim, perdendo aquela previsão condenatória.135 

No ano de 1975, foi publicada mundialmente uma circular da OMS 

(Organização Mundial de Saúde), a CID (Classificação Internacional de Doenças), 

n.9, em que o homossexualismo aparecia como uma patologia, com diagnóstico 

psiquiátrico. Porém, em 1985, outra circular da OMS, passou a caracterizar o 

homossexualismo como um ―[...] desajustamento social decorrente de discriminação 

política, religiosa ou sexual.‖136 

Por sua vez, em 1995, o homossexualismo deixou de fazer parte do rol de 

doenças indicadas pela OMS, deixando de utilizar o sufixo ismo, que significava 

doença, e passando a utilizar o sufixo dade, que determina ―modo de ser‖, passando 

a ser usado o termo homossexualidade.137  

Diante dessa evolução histórica ocorrida, Roger Rauup Rios138 comenta:  

[...] quanto à concepção da homossexualidade como doença, é fundamental 
salientar que a validade científica destas idéias negativas sobre a 
homossexualidade não mais se sustenta hoje em dia. De fato, o exame das 
principais obras que servem de referência nas ciências médicas e 
psicológicas revela que a homossexualidade não é mais considerada 
doença. [...]  

Contudo, nota-se que, mesmo com essa transformação histórica vivida, 

ainda continua a concepção preconceituosa e discriminatória a respeito da 

homossexualidade. Assim, muito ainda a legislação precisa evoluir para se 

desvencilhar desses conceitos ultrapassados ao qual está vinculada, logo, 

compreender que a ―[...] homossexualidade é somente um aspecto da vida dos 
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homossexuais[...]‖139 e que esse fato não pode privar o indivíduo de direitos dentro 

de uma sociedade pluralista. 

3.4 HOMOSSEXUALIDADE SOB O PONTO DE VISTA DA PSICOLOGIA E DA 

PSIQUIATRIA 

Ainda sob a influência do cristianismo, prevaleceu inicialmente o 

entendimento da homossexualidade como uma desordem psicológica, um distúrbio 

do comportamento humano, um desvio da identidade sexual, ato repugnante, que 

merecia desprezo e aversão.140 

Superada essa visão, a homossexualidade saiu da lista dos distúrbios 

mentais e deixou de ser considerada doença pelos psicólogos e psiquiatras da 

Associação Americana de Psiquiatria e de Psicologia.141  

Constata-se que, na psicologia, atualmente, a homossexualidade é vista 

como um modo natural de ser, de manifestar sua sexualidade, e que os indivíduos 

homossexuais são pessoas normais como qualquer outra.142  

A propósito, afirma Viviane Girardi:143 

A psicologia, mais especificamente a disciplina da sexologia, revela que as 
manifestações da sexualidade humana se dão no plano do inconsciente e 
vão se externando num processo em construção e, neste, o indivíduo, ao 
longo de seu crescimento, se depara com sua homossexualidade.  

Ante todas as considerações, denota-se que a pessoa não escolhe ser 

homo ou heterossexual; não se trata de uma opção, pois está em seu inconsciente, 

não tendo o indivíduo essa liberdade de escolher sua orientação sexual. 
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3.5 HOMOSSEXUALISMO SOB O PONTO DE VISTA DA GENÉTICA 

No plano da genética, vem se tentando comprovar, por meio de 

pesquisas, que a homossexualidade pode ser originária de um fator genético, ou 

seja, a pessoa nasce com um gene e durante seu desenvolvimento esse gene vai 

determinar sua orientação sexual.144 

Na busca para encontrar as possíveis causas da homossexualidade, 

alguns pesquisadores dizem que a homossexualidade está na estrutura genética, 

biológica do indivíduo; outros dizem ser resultado do meio social, da educação, no 

entanto, não existe nenhum estudo conclusivo a respeito, prevalecendo, no 

momento, entre seus estudiosos, a única verdade que se tem é não se tratar de uma 

patologia.145  

3.6 RECONHECIMENTO E EFEITOS DA UNIAO ESTÁVEL AOS PARES 

HOMOAFETIVOS 

Como se mostrou anteriormente, a homossexualidade anda em 

companhia com a história da humanidade e está presente desde os tempos mais 

remotos que se tem conhecimento. Todavia, em face da rejeição e do preconceito 

que os homossexuais receberam durante toda a evolução do ser humano, ainda não 

estão garantidos constitucionalmente como os indivíduos heterossexuais. 

Na verdade, a falta de reconhecimento constitucional aos direitos dos 

homossexuais não condiz com a atual fase em que se vive, pois muito se 

transformou e se modificou, surgindo, assim, novos vínculos afetivos, novas formas 

de viver; a realidade está aí, não se pode fazer de conta que não existe.146  
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Busca-se, dessa forma, o reconhecimento da união estável aos pares 

homoafetivos e seus efeitos, de forma igualitária, tendo em vista que possuem as 

mesmas condições exigidas aos heterossexuais. 

A Constituição Federal, desde a sua última promulgação, em 1988, deixou 

de ter unicamente a função organizacional do Estado e transformou-se em um meio 

de garantir os direitos sociais e individuais da sociedade, voltada à realidade atual 

em que se vive. 147 

Assim sendo, por ter como objetivo maior a garantia aos direitos 

individuais e sociais para todos, sustenta o direito à dignidade da pessoa humana, à 

igualdade e à liberdade. 

E assim, complementa Maria Berenice Dias:148 

Ao conceder proteção a todos, veda discriminação e preconceitos por 
motivo de origem, raça, sexo ou idade e assegura o exercício dos direitos 
sociais e individuais, à liberdade, à segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, à igualdade e à justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.  

Neste ambiente, importante ressaltar que uma sociedade fraterna busca a 

harmonia, o respeito, a colaboração, a cooperação entre seus conviventes, 

resultando em uma sociedade fraterna inclusiva, de modo que todos seus membros 

colaborem entre si com os necessitados, com os excluídos e protegendo às 

minorias.149 

Quanto à sociedade pluralista, no momento em que a Constituição 

Federal de 1988, expressamente admitiu outras espécies de família, não sendo 

somente a baseada no casamento, amparou a sociedade pluralista, de forma a 

respeitar e admitir a diversidade. Esse respeito à pluralidade inclui também a 

aceitação do diferente, mesmo que ainda não esteja expresso em seu texto.150  

Da mesma forma, a garantia de uma sociedade sem preconceitos está 

elencada na Constituição Federal, quando dispõe sobre uma sociedade sem 
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discriminações. Assim, inclusive, implica assegurar proteção ao indivíduo, 

independentemente de sua orientação sexual.151  

Além do comentado acima, encontram-se elencados expressamente, na 

Constituição Federal, os grandes pilares que outorgam efetivamente os direitos 

humanos: o princípio da dignidade da pessoa humana, em seu art. 1°, inciso III; o 

art. 3° da Constituição Federal de 1988 que dispõe, em seu inciso IV, sobre a 

promoção do bem de todos sem discriminações e preconceitos; e em seu art. 5°, 

caput, o direito à igualdade e à liberdade.152  

Assim explanado, entende-se que a Constituição Federal de 1988 deixou 

expresso em seu texto a garantia ao exercício dos direitos sociais e individuais de 

cada ser humano; todavia, com a omissão do reconhecimento da união estável aos 

pares homoafetivos, está desrespeitando esses direitos e infringindo principalmente 

o princípio da dignidade da pessoa humana. Sobre a questão, pondera Maria 

Berenice Dias.153 

Qualquer discriminação baseada na orientação sexual do indivíduo 
configura claro desrespeito à dignidade humana, infringe o princípio maior 
imposto pela Constituição Federal. Infundados preconceitos não podem 
legitimar restrições a direitos, o que caba por fortalecer estigmas sociais e 
causar sentimento de rejeição, sendo fonte de sofrimentos a quem não teve 
a liberdade de escolher nem mesmo o destino de sua vida.  

De modo semelhante, acrescenta Taísa Ribeiro Fernandes:154  

De fato, ignorar, excluir, perseguir, não conferir efeitos às uniões 
homossexuais, além de representar atitude estúpida, fere profundamente 
vários princípios e desobedece a muitos preceitos, os mais importantes de 
nossa Constituição, especialmente o fundamento da dignidade da pessoa 
humana, o objetivo republicano de construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem; raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, a prevalência 
dos direitos humanos, e o princípio da igualdade perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza. 
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No entanto, a omissão da Constituição Federal, quanto à normatização 

das uniões homoafetivas, não esgota a possibilidade jurídica de seu 

reconhecimento, pois os princípios fundamentais já elencados servem como base 

para a interpretação constitucional, nesse sentido, torna-se importante a análise e 

interpretação do art. 226 da Constituição Federal que dispõe:155  

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 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. 
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.  
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas. 
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 
de suas relações. 

Observa-se, por conseguinte, que com o advento do artigo 226 da CF/88, 

houve uma ampliação do conceito de família, deixando de existir unicamente a 

família constituída pelo matrimônio, ademais, ―em nenhum momento foi dito não 

existirem entidades familiares formadas por pessoas do mesmo sexo.‖156 

Nesse mesmo enfoque, fazendo uso dos princípios na interpretação da 

Constituição Federal, ressalta Patricia Fontanella: 157 

 
A liberdade do contexto familiar inclui a possibilidade de a pessoa escolher 
o modo como construir sua entidade familiar, eis que o caput do art. 226, da 
CF não fez qualquer referência a uma ou a outra espécie de família, não 
havendo clausula de exclusão.  
 

Ademais, como se percebe, o conceito de família elencado na 

Constituição Federal é amplo e indeterminado; as entidades previstas explicitamente 

_______________ 
 
155

 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal, 2010.  
156

 DIAS, Maria Berenice. Homoafetividade e direito homoafetivo. In DIAS, Maria Berenice; BASTOS, 
Eliene Ferreira; MORAES, Naime Márcio Martins (Coord.). Afeto e estruturas familiares. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2009. p. 357-372. p. 358.  
157

 FONTANELLA, Patrícia. União homossexual no direito brasileiro: enfoque a partir do 
garantismo jurídico. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2006. p. 101.  



54 
 

 

são apenas exemplificativas; outras entidades familiares estão implicitamente 

incluídas nesse rol, dependendo somente da interpretação pelos princípios 

constitucionais.158  

Como bem pontua Luciana Faísca Nahas159, ―o caput do art. 226 também 

não deixa dúvidas sobre a abertura pluralista da Constituição, ao simplesmente 

mencionar ‗família‘, sem limites ou restrições.‖  

Nesta esteira, complementa a mesma autora:160  

Desta forma, é perfeitamente possível a inclusão, dentro deste conceito de 
Família das uniões de pessoas do mesmo sexo, desde que contenham os 
requisitos equiparáveis aos da união estável, continua, duradoura e com 
objetivo de construir família, de forma a ser uma união exclusiva e com 
finalidade de promover a realização dos indivíduos através da assistência 
afetiva. E ainda, [...] considerá-las como entidades familiares, dignas de 
proteção constitucional, em consonância com os princípios constitucionais 
da pluralidade, não discriminação, fraternidade, igualdade e liberdade. 

Ante o exposto, deflui-se que os requisitos principais que devem ser 

cumpridos pela união estável são os mesmos que têm por objetivo cumprir as uniões 

entre pares homoafetivos. Quando resolvem se unir e formar uma entidade familiar, 

pretendem, da mesma forma que os pares heterossexuais, que essa união seja 

estável, que dure o maior tempo possível, que um companheiro auxilie o outro nas 

dificuldades diárias, atendendo aos requisitos basilares para a formação da família 

que correspondem à afetividade, estabilidade, e ostensibilidade, já citados no 

capítulo anterior sobre a família. 

Corroborando com o disposto acima, ensina Maria Berenice Dias:161 

Passando, duas pessoas ligadas por um vínculo afetivo, a manter uma 
relação duradoura, pública e contínua, como se casadas fossem, formam 
um núcleo familiar à semelhança do casamento, independentemente do 
sexo a que pertencem. A única diferença que essa convivência guarda com 
a união estável entre um homem e uma mulher é a inexistência da 
possibilidade de gerar filhos. Tal circunstância, por óbvio, não serve de 
fundamento para a diferenciação levada a efeito. Como a capacidade 
procriativa ou a vontade de ter prole não são elementos essenciais para que 
se empreste proteção legal a um par, é de reconhecer-se a 
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incompatibilidade da regra com o preceito igualitário, que dispõe de maior 
espectro. 

Assim sendo, não se pode negar às uniões homoafetivas o caráter de 

entidade familiar, quando esta união tiver como base o amor mútuo, o afeto, a 

autenticidade, tornando-se uma convivência duradoura e recíproca, em que tem, por 

objetivo maior, a busca da felicidade comum.162 

Entende-se que os pares homoafetivos, assim como os pares 

heterossexuais, buscam, na constituição da família, o amparo, a segurança, a 

proteção, em outras palavras, buscam, na entidade familiar, a sua estrutura de vida. 

Apesar de a Constituição Federal não elencar expressamente as uniões 

homoafetivas como entidade familiar, essas uniões merecem o mesmo tratamento 

das uniões estáveis heterossexuais, por meio de um processo analógico, em 

atendimento aos princípios constitucionais, uma vez que ambas as uniões cumprem 

requisitos semelhantes, tal como exige o tratamento analógico.163  

Não restam dúvidas de que a melhor maneira de solucionar esse 

problema, dando juridicidade às uniões homoafetivas, é por meio da analogia com a 

entidade da união estável, uma vez que, assim, estaria preenchida a lacuna 

existente na lei, resultando para os pares homoafetivos uma vida com dignidade. 

Nesse diapasão, importante se faz o entendimento de Maria Berenice 

Dias164, quando diz:  

Não há como fugir da analogia com as demais relações que tem o afeto por 
causa e, assim, reconhecer a existência de uma entidade familiar à 
semelhança do casamento e da união estável. O óbice constitucional, 
estabelecendo a distinção de sexos ao definir a união estável, não impede o 
uso dessa forma integrativa de um fato existente e não regulamentado no 
sistema jurídico. A identidade sexual não serve de justificativa para que seja 
buscado qualquer outro ramo do direito que não o direito das famílias. Ao 
fazer uso dos princípios gerais do direito, o aplicador deve abeberar-se nos 
princípios introduzidos pela Constituição como norteadores do Estado 
Democrático de Direito. Assim, quer a determinação de respeito à dignidade 
da pessoa humana, quer a necessidade de se obedecer ao principio da 
liberdade e da igualdade impõem que as uniões homoafetivas sejam 
inseridas no âmbito de proteção como entidade familiar. 
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 Diante da realidade em que se vive, nossos tribunais vêm fazendo uso 

dos princípios norteadores dos direitos fundamentais e abrigando juridicamente as 

uniões homoafetivas com analogia nas uniões estáveis, prevalecendo, assim, o afeto 

como base da entidade familiar.  

Tal afirmação pode ser representada pelas decisões que vêm 

prosperando em nossos tribunais, como se vê a seguir:165 

RELAÇÃO HOMOERÓTICA. UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
IGUALDADE. ANALOGIA. PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO. VISÃO 
ABRANGENTE DAS ENTIDADES FAMILIARES. REGRAS DE INCLUSÃO. 
PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. INTELIGÊNCIA 
DOS ARTIGOS 1.723, 1.725 E 1.658 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. Constitui união estável a relação 
fática entre duas mulheres, configurada na convivência pública, contínua, 
duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir verdadeira família, 
observados os deveres de lealdade, respeito e mútua assistência. 
Superados os preconceitos que afetam ditas realidades, aplicam-se os 
princípios constitucionais da dignidade da pessoa, da igualdade, além da 
analogia e dos princípios gerais do direito, além da contemporânea 
modelagem das entidades familiares em sistema aberto argamassado em 
regras de inclusão. Assim, definida a natureza do convívio, opera-se a 
partilha dos bens segundo o regime da comunhão parcial. Apelações 
desprovidas (TJRS, Apelação Cível nº 70005488812, Sétima Câmara Cível, 
Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, julgado em 25/06/2003). 

Percebe-se que nossos tribunais, há um bom tempo, vêm mudando sua 

concepção a respeito da entidade familiar; na decisão acima, datada de 2003, já 

vinham decidindo por meio da analogia, com base nos princípios constitucionais. No 

mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:166  

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. AÇÃO NOMINADA DE 
SOCIEDADE DE FATO. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTO DA 
PRETENSÃO CENTRADO NA UNIÃO HOMOAFETIVA. PLEITO DE 
MEAÇÃO. 2. ENTIDADE FAMILIAR. RELAÇÃO FUNDADA NA 
AFETIVIDADE. 3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE. 4. POSSÍVEL ANALOGIA COM A 
UNIÃO ESTÁVEL. 5. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA. 
ACOLHIMENTO DO CONFLITO. [...] A Constituição passa a ser encarada 
como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores 
jurídicos suprapositivos, no qual as idéias de justiça e de realização dos 
direitos fundamentais desempenham um papel central. (TJSC, Conflito 

_______________ 
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Competência Processo n. 2008.030289-8. Terceira Câmara Cível, Relator: 
Des. Henry Petry Junior. Florianópolis, 20 de outubro de 2008.)  

Assim, depreende-se que o entendimento dos tribunais vem sendo no 

sentido do reconhecimento da união homoafetiva, com tratamento semelhante ao da 

união estável, com suporte nos princípios constitucionais basilares do direito de 

família, cumprindo sua função principal de emanar a justiça. 

Merece destaque o entendimento do Desembargador Rui Portanova, do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando enfatiza ―[...] o homossexual é 

pessoa. E como tal merece a proteção que a ordem jurídica confere aos 

heterossexuais em situações análogas.‖167  

 Fundamentando a decisão, ainda complementa:168
 

Pouco importa se hetero ou homoafetiva é a relação. Importa que seja a 
troca ou o compartilhamento de afeto, de sentimento, de carinho e de 
ternura entre duas pessoas humanas. Importa que siga os elementos da 
união estável, mas que seus sujeitos sejam não somente o homem e a 
mulher, como também o homem e o homem e a mulher e a mulher. Negar-
lhes esse direito é desprezar sua natureza humana e limitar a pessoa que 
são.  

Essas decisões representam um avanço significativo para a sociedade, ao 

passo que cada vez mais estão centradas na valorização do ser humano, no 

indivíduo como pessoa, que merece todo o respaldo e proteção do Estado. 

Ante todas as considerações, constata-se que as uniões homoafetivas 

têm características sim das uniões estáveis, sendo jus que a elas sejam estendidas 

o mesmo tratamento e efeitos pelos quais são tuteladas as uniões estáveis. Ambas 

as uniões são merecedoras de respeito e dignidade, pois se baseiam em uma 

relação de afeto, solidariedade, respeito, assistência mútua e amor.169  

Diante dos fatos analisados anteriormente, com todas essas mudanças 

sociais que vêm ocorrendo, necessário se faz saber como os tribunais vêm se 

_______________ 
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pronunciando a respeito dos efeitos pessoais que as relações homoafetivas geram 

no mundo jurídico.  

No prosseguir do tema, quando se trata da competência das ações de 

uniões homoafetivas, muitas são as jurisprudências existentes no sentido de 

entender ser competente as Varas da Família para dirimir as questões relacionadas 

a esta entidade familiar. 

Essa afirmação tem sustentação ainda como bem assinala Patrícia 

Fontanella,170 quando diz:  

A família, dessa forma, é constituída pelo conjunto de pessoas unidas por 
meio do vínculo do afeto, independente de existir união formal ou 
procriação. Assim é que as uniões entre pessoas do mesmo sexo, que se 
estabelecem como verdadeira comunhão de vida, em nossa compreensão, 
passam a integrar as relações de família.   

Com efeito, não restam dúvidas quanto às uniões homoafetivas serem 

consideradas entidades familiares, pois de outra forma estariam sendo violadas 

normas constitucionais necessárias ao atendimento da dignidade da pessoa 

humana. Do mesmo modo, sua analogia com a união estável vem sendo a decisão 

de muitos julgados, atendendo, assim, aos princípios base da Constituição Federal, 

a exemplo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:171 

DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
HOMOAFETIVA - ART. 226, §3º DA CF/88 - UNIÃO ESTÁVEL - ANALOGIA 
- OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 
VERIFICAÇÃO. - Inexistindo na legislação lei específica sobre a UNIÃO 
HOMOAFETIVA e seus efeitos civis, não há que se falar em análise isolada 
e restritiva do art. 226, §3º da CF/88, devendo-se utilizar, por analogia, o 
conceito de UNIÃO ESTÁVEL disposto no art. 1.723 do Código Civil/2002, a 
ser aplicado em consonância com os PRINCÍPIOS constitucionais da 
IGUALDADE (art. 5º, caput, e inc. I da Carta Magna) e da DIGNIDADE 
HUMANA (art. 1º, inc. III, c/c art. 5º, inc. X, todos da CF/88). (TJMG, 
APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.09.484555-9/001, 8ª Câmara Cível, Des. 
Relator. Elias Camilo,Belo Horizonte, 25 de novembro de 2009)  

_______________ 
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No mesmo sentido, o Tribunal do Rio Grande do Sul:172 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DO 
MESMO SEXO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA.O juízo da família 
é o competente para processar e julgar as causas que versam sobre uniões 
estáveis entre pessoas do mesmo sexo. (TJRS, Agravo Instrumento nº 
70027172428, 8ª câmara cível, des. Relator. Rui Portanova, Porto Alegre, 
27 de outubro de 2008). 

Analisando as duas decisões acima, percebe-se que o entendimento dos 

tribunais é tranqüilo no sentido de que é competente a vara de família para 

processar e julgar as ações oriundas de uniões estáveis de pares homoafetivos.  

Em síntese, quando essas entidades familiares são inseridas no âmbito 

do direito de família, está o individuo sendo valorizado como ser humano, 

respeitando-se assim os princípios da dignidade da pessoa humana e igualdade, 

sem discriminação por orientação sexual.173 

Quanto aos efeitos sucessórios aos pares homoafetivos, muitas são as 

discussões a respeito entre os tribunais. Todavia, percebe-se que com essa 

transformação social que vem acontecendo, tudo se encaminha para que o direito às 

sucessões pelos pares homoafetivos seja enfim concretizado. Como exemplo, a 

decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que foi um dos pioneiros nesse 

entendimento:174  

UNIÃO HOMOAFETIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA. Observância dos 
princípios da igualdade e dignidade da pessoa humana. Pela dissolução da 
união havida, caberá a cada convivente a meação dos bens onerosamente 
amealhados durante a convivência. Falecendo a companheira, sem deixar 
ascendente ou descendente, caberá à sobrevivente a totalidade da herança. 
Aplicação analógica das leis n. 8.871/94 e 9.278/96. POR MAIORIA, 
NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDO O REVISOR. 

_______________ 
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Na decisão acima, importante transcrever o entendimento do 

Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis, citado pela relatora Catarina Rita 

Krieger Martins:175  

Não se permite mais o farisaísmo de desconhecer a existência de uniões 
entre pessoas do mesmo sexo e a produção de efeitos jurídicos derivados 
dessas relações homoafetivas. Embora permeadas de preconceitos, são 
realidades que o Judiciário não pode ignorar, mesmo em sua natural 
atividade retardatária. Nelas remanescem consequências semelhantes às 
que vigoram nas relações de afeto, buscando-se sempre a aplicação da 
analogia e dos princípios gerais do direito, relevando sempre os princípios 
constitucionais da dignidade humana e da igualdade. 

Assim, montada a grande problemática fundada na falta de legislação a 

respeito, com a lacuna evidenciada pelo ordenamento jurídico, cabe ao Judiciário 

integrar o Direito a realidade social, para que sejam aplicadas às uniões 

homoafetivas as mesmas regras da união estável como forma de garantir uma 

solução mais humana e democrática, deixando de lado o preconceito e 

discriminação.176  

De grande importância, também, as significativas conquistas no campo 

previdenciário aos pares homoafetivos.  

Uma portaria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estabelece os 

procedimentos para concessão do benefício previdenciário aos pares homoafetivos, 

em caso de morte de um dos companheiros, mantendo o direito do parceiro 

sobrevivente, como também auxilio reclusão.177  

Com a intenção de dar continuidade ao tratamento igualitário quanto a 

direitos fundamentais e à própria Instrução Normativa do INSS, referente ao 

beneficio previdenciário aos companheiros homoafetivos, o Superior Tribunal de 

Justiça vem decidindo:178 
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 
MORTE. RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSIBILIDADE DE 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE LEGÍTIMA. 
1 - A teor do disposto no art. 127 da Constituição Federal, " O Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis." In casu, ocorre 
reivindicação de pessoa, em prol de tratamento igualitário quanto a direitos 
fundamentais, o que induz à legitimidade do Ministério Público, para intervir 
no processo, como o fez. Diante do § 3º do art. 16 da Lei n. 8.213/91, 
verifica-se que o que o legislador pretendeu foi, em verdade, agilizar o 
conceito de entidade familiar, a partir do modelo da união estável, com vista 
ao direito previdenciário, sem exclusão, porém, da relação homoafetiva. 

Verifica-se que essa decisão tem base na confirmação da vida em 

comum, do afeto e amparo recíprocos, pelo companheiro sobrevivente179, ou seja, o 

companheiro fica amparado pelo princípio da igualdade, que caminha juntamente 

com o princípio da justiça, quando o jurista, por analogia, admite semelhança entre a 

união homoafetiva e a união estável, tendo em vista que a própria Lei que trata 

sobre os Planos de Benefícios da Previdência não exclui, em momento algum, os 

que vivem em relação homoafetiva.  

Portanto, entende-se que, no âmbito dos direitos previdenciários, as 

uniões homoafetivas já estão amparadas por meio de decisões judiciais e também 

pela instrução normativa.180  

Considerando toda a evolução jurisprudencial que vem ocorrendo, o 

reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar e sua analogia com a 

união estável, importante, ainda, salientar o entendimento dos tribunais a respeito da 

adoção por pessoa homossexual e pares homoafetivos, que será assunto tratado no 

capítulo seguinte.  
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4 A ADOÇAO POR PARES HOMOAFETIVOS PRIORIZANDO O PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DO MENOR 

Buscando dar efetividade ao trabalho, o presente capítulo apresenta o 

conceito e o histórico da adoção, sua evolução na legislação brasileira, com o 

objetivo de mostrar melhor os vários aspectos que caracterizaram a adoção ao longo 

dos tempos. Nessa linha, pretende-se chegar ao cerne da pesquisa que se trata da 

possibilidade jurídica de adoção de crianças ou adolescentes por pares 

homoafetivos, tomando os cuidados legais, assistenciais e psicológicos na busca da 

proteção do adotado, oportunizando concretizar o que é de mais seguro e importante 

para o desenvolvimento de uma criança e um adolescente: uma família. 

4.1 CONCEITO E HISTÓRICO DA ADOÇÃO 

Com a evolução e as transformações da sociedade que vêm acontecendo 

nas últimas décadas, percebe-se que também o conceito de adoção vem sofrendo 

alterações. 

Explica Taísa Ribeiro Fernandes181 que a primeira definição que se 

conhece é a de Cícero182 ao dizer que ―Adotar é pedir à religião e à lei aquilo que da 

natureza não se pode obter.‖ 

Nesse entendimento, percebe-se que o instituto da adoção tinha como 

finalidade resolver as necessidades e suprir as carências do adotante, ou seja, por 

muito tempo, essa concepção de adoção tinha como objetivo principal dar filhos a 

quem não os possuía.183 

Com o passar dos tempos e a evolução da sociedade, essa concepção de 

adoção com o fim único de atender ao que a natureza não foi capaz, foi mudando, e 
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começou a finalidade de perpetuação da descendência ou, ainda, com outros 

intuitos de características assistenciais e de solidariedade.184 

O conceito de adoção foi tratado por muitos doutrinadores, entre eles 

Maria Helena Diniz, quando, em uma definição ampla utilizando-se de vários 

conceitos de outros autores, estabelece:185  

A adoção vem a ser 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.  

A partir desse conceito, entende-se que o parentesco consanguíneo ou 

afim não é um requisito para a adoção, pois, na grande maioria das vezes, o 

adotante não tem ligação alguma com o adotado, nascendo com o instituto da 

adoção um vínculo de parentesco civil.  

Nessa mesma diretriz, ensina Silvio de Salvo Venosa:186  

A adoção é modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação 
natural. Daí ser também conhecida como filiação civil, pois não resulta de 
uma relação biológica, mas de manifestação de vontade, conforme o 
sistema do Código Civil de 1916, ou de sentença judicial, no atual sistema 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), bem como no 
corrente Código. [...] O ato da adoção faz com que uma pessoa passe a 
gozar do estado de filho de outra pessoa, independentemente do vínculo 
biológico.  

Sob o mesmo prisma, colhe-se que esse modelo de filiação, também 

conhecida como filiação adotiva, tem como finalidade a vontade de seus membros 

em formarem uma família, em meio a uma relação de afeto e solidariedade de forma 

contínua, atendendo, assim, aos novos valores culturais e sociais que a sociedade 

conquistou ao longo dos anos.187 

Atualmente, com a renovação desses valores, visualiza-se uma nova 

concepção do instituto da adoção, com um olhar mais social, objetivando dar às 

crianças e adolescentes desamparados um ambiente que atenda as suas 
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necessidades afetivas, materiais e sociais de forma a desenvolverem sua 

personalidade como mais segurança, amor e dignidade.188  

Para Anabel Vitória Mendonça de Souza citada por Maria Berenice Dias, 

―a adoção constitui um parentesco eletivo, pois decorre exclusivamente de um ato de 

vontade. A verdadeira paternidade funda-se no desejo de amar e ser amado, mas é 

incrível como a sociedade ainda não vê a adoção como deve ser vista.‖189 

Observa-se, por conseguinte, que existe muita resistência quanto ao 

instituto da adoção, pois a sociedade ainda está muito influenciada pela visão antiga 

do conceito de adoção, que era de satisfazer os desejos do adotante, mas o que a 

nova concepção do termo adoção busca, sobretudo, é uma paternidade e filiação 

fundada no amor e no afeto.  

Importante ressaltar o entendimento de Tânia da Silva Pereira190 quando 

explica que agora a adoção ―[...] se constitui na busca de uma família para uma 

criança, abandonando a concepção tradicional civil, em que prevalecia sua natureza 

contratual e que significava a busca de uma criança para uma família.‖ 

Denota-se que hoje a adoção tem, como principal objetivo, atender as 

necessidades do adotado, tornando-se um instituto protetivo do menor, deixando de 

lado à proteção da pessoa do adotante como nos primórdios.191  

Assim como a família, o instituto jurídico da adoção tem sua origem 

histórica de épocas anteriores ao direito romano, da era egípcia e hebraica, tendo 

como finalidade a perpetuação do culto dos antepassados, em que o filho adotado 

prolongava o culto do pai adotivo.192  

Essa finalidade de perpetuação do culto e da religião doméstica vinha de 

uma crença antiga de que todos deveriam deixar um filho como um representante, 

um continuador de seus ancestrais e de sua linhagem, como forma de garantir a 

continuidade da família. Nesse aspecto, a adoção foi uma das formas que serviram 
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para preencher o dever de dar continuidade ao culto e, consequentemente, à 

família.193 

A adoção também estava presente nos Códigos de Hamurábi, que foi 

elaborado por volta de 1700 antes de Cristo (a.C), pelo Rei Hamurabi, aparecendo, 

em alguns trechos do código, normas relacionadas à adoção. Entre eles, no 

parágrafo n. 185, dizia que, se um capaz adotasse uma criança desde seu 

nascimento e a criasse, o pai biológico não poderia mais ter a criança a sua casa, e, 

no parágrafo n. 186, que, se a criança reclamasse por seu pai ou sua mãe biológica, 

essa criança deveria voltar à casa de seu pai.194  

Na Grécia e em Roma, o instituto da adoção também tinha função de 

manutenção do culto familiar, porém, foi no Direito Romano, que a adoção se 

expandiu e ganhou notoriedade.195  

Conforme ensina Arnaldo Rizzardo196, no Direito Romano conheciam-se 

duas modalidades de adoção, a ad-rogação, em que abrangia a adoção do adotando 

e todos os seus dependentes, os quais passavam a seguir os cultos aos 

antepassados do adotante; e a adoção no sentido estrito, na qual o adotado deixava 

sua família originária e passava a fazer parte da família do adotante, cultivando seu 

culto e tornando-se seu herdeiro.  

No direito germânico, por se tratar de um povo guerreiro, a adoção era um 

meio de dar continuidade ao chefe de família; assim sendo, o adotando deveria 

mostrar suas habilidades de combatente para poder ser adotado, recebendo como 

herança as armas e o nome da família.197 

Todavia, na idade média, já com a influência da igreja, o instituto da 

adoção foi ignorada pelo Direito Canônico, pelo fato de o sacramento do matrimônio 

ser a base da família, impossibilitando assim o reconhecimento de filhos adotivos.198  

Já na era moderna, com a Revolução Francesa, o instituto da adoção 

ressurge e entra novamente em uso com o Código de Napoleão, de 1804, e, com o 
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passar dos anos, foi sendo moldada conforme a legislação Francesa, aproximando-

se a filiação adotiva da filiação legítima e expandindo-se para outras legislações 

modernas.199  

Enfim, denota-se que muitas foram as fases históricas pelas quais passou 

o instituto da adoção, em cada época com uma finalidade diferente, e hoje, no direito 

contemporâneo, deixa de lado a função de continuidade familiar e tem como base o 

bem-estar do menor e a consciência humanitária.  

4.2 EVOLUÇAO LEGISLATIVA BRASILEIRA DA ADOÇÃO  

Assim como em épocas anteriores, nas diversas fases da legislação 

brasileira, ocorreram alterações importantes quanto ao instituto da adoção.200  

A adoção foi contemplada no Brasil, em 1916, com a promulgação do 

Código Civil. Sobre o tema, pontua Carlos Roberto Gonçalves:201  

O Código Civil de 1916 disciplinou a adoção com base nos princípios 
romanos, como instituição destinada a proporcionar a continuidade da 
família, dando aos casais estéreis os filhos que a natureza lhes negara. Por 
essa razão, a adoção só era permitida aos maiores de 50 anos, sem prole 
legítima ou legitimada, pressupondo-se que, nessa idade, era grande a 
probabilidade de não virem a tê-la.  

Nesse contexto, entende-se que a adoção tinha como finalidade exclusiva 

a continuidade da família, pois somente era possível aos casais que não possuíssem 

filhos, atendendo, assim, unicamente aos interesses do adotante. 

Estabelecia o Código Civil, de 1916, que deveria existir uma diferença de 

18 anos de idade entre o adotante e o adotado, assim como o parentesco que 

passava a existir pela adoção se restringia somente a ambos.202 

Importante ressaltar que a adoção dava ao adotante o pátrio poder sobre 

o adotado, todavia, este continuava vinculado à família natural, pois não cessavam 

os direitos e deveres do adotado com a família natural, sendo esse fator o 
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responsável pela origem das adoções ilegais, chamadas pela jurisprudência de 

―adoção à brasileira.‖203 

O termo adoção à brasileira, assim, nomeado pela jurisprudência pátria, 

em virtude de que foi uma prática difundida no Brasil, em que os casais registravam 

filho alheio como se fossem seus descendentes.204  

Uma importante mudança na legislação aconteceu em 1957, com a Lei n. 

3.133, alterando alguns requisitos da adoção e também a finalidade do instituto, que 

passou a ter uma função assistencial, deixando de ser o adotante o único 

beneficiado e dando maior enfoque às necessidades do adotado.  

Nessa linha de raciocínio, Silvio Rodrigues ensina:205 

O legislador não teve em mente remediar a esterilidade, mas sim facilitar as 
adoções, possibilitando que um maior número de pessoas, sendo adotado, 
experimentasse melhoria em sua condição moral e material. 

Quanto aos requisitos, como já mencionado acima, surgiram várias 

modificações. Instituíram-se novas regras quanto à idade do adotante, que passou a 

ser de 30 anos, e não mais acima de 50 anos como previa a antiga legislação. 

Reduziu-se, ainda, a diferença de idade entre o adotante e o adotado de dezoito 

anos, para dezesseis anos, bem como se estabeleceu o consentimento de adoção 

aos que já tinham filhos; contudo, esses filhos adotados não tinham direito à 

herança, como tinham os filhos já existentes ou que viessem a existir.206  

Assevera Viviane Girardi207 que essa modalidade de adoção, advinda das 

mudanças ocorridas pela Lei n. 3.133, teve, sem sombra de dúvidas, uma finalidade 

assistencial e patrimonial. 

A propósito, dispõe a autora:208  

Os efeitos mais importantes dessa modalidade da adoção e que servem 
para comprovar o caráter assistencialista e patrimonialista do instituto 
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verificam-se principalmente na não-ruptura dos vínculos jurídicos entre 
adotando e seus pais naturais e, consequentemente, nas obrigações e 
direitos a eles inerentes. Essa manutenção do vínculo jurídico entre 
adotando e pais biológicos, bem como o estreito liame do parentesco só 
estabelecido entre adotante e adotando, terão enorme repercussão no que 

diz respeito aos efeitos patrimoniais decorrentes da relação de parentesco, 
tais como o direito aos alimentos e, principalmente, o direito sucessório. 

Outras mudanças ocorreram, destacando-se, entre elas, o consentimento 

para a adoção, ou seja, o adotado somente entraria para a adoção com o seu 

consentimento, e, se fosse menor ou incapaz, era necessário o consentimento do 

representante legal; com a maioridade, poderia cessar a adoção, e, havendo motivo 

ou acordo entre as partes, poderia ser revogada.209 

Mais tarde, com o advento da Lei 4.655/65, surgiu a legitimação adotiva, 

que dava ao filho adotivo a condição de filho natural, com exceção aos direitos de 

herança quando da existência de filho legitimo, todavia, o filho adotivo passava a ter 

um vínculo maior com o adotante, pois se tornava um ato irrevogável, atendendo 

mais aos interesses do adotado do que aos interesses do adotante.210 

Observa-se que nessa lei o legislador tinha o objetivo de incluir 

definitivamente o menor abandonado na família adotiva, estabelecendo-se um 

vínculo de parentesco, adquirindo, assim, uma maior proteção, garantindo o bem-

estar do adotado.211  

Já no ano de 1979, com a Lei n. 6.697, também conhecida como o Código 

de Menores, substituiu-se a legitimação adotiva pela adoção plena, todavia sem 

revogar a adoção simples nos moldes do Código Civil, passando a existir duas 

formas de adoção, a adoção simples e a adoção plena, conforme diferencia Carlos 

Roberto Gonçalves:212 

Enquanto a primeira dava origem a um parentesco civil somente entre 
adotante e adotado sem desvincular o último da sua família de sangue, era 
revogável pela vontade das partes e não extinguia os direitos e deveres 
resultantes do parentesco natural, [...], a adoção plena, ao contrário, 
possibilitava que o adotado ingressasse na família do adotante como se 
fosse filho de sangue, modificando-se o seu assento de nascimento para 
esse fim, de modo a apagar o anterior parentesco com a família natural.  
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Entende-se, a partir dessa diferenciação, que, na adoção simples, o 

adotado mantinha o vínculo também com a família natural e continuava seguindo as 

regras do Código Civil de 1916, enquanto, na adoção plena, todos os vínculos com a 

família biológica deixavam de existir, garantido, assim, ao adotado mais direitos 

concernentes ao exercício do pátrio poder dos pais adotivos, como estipulava o 

Código de Menores. 

Tais regras vigoraram no direito brasileiro até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 que, ―ao introduzir o principio da igualdade no estatuto 

da filiação, fez desaparecer as diversas classes de filhos, bem como vedou qualquer 

prática que discriminasse o filho por conta da origem de sua filiação.‖213  

A propósito, dispõe o artigo 227 da Constituição Federal de 1988:214 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 6º - 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. 

Por conseguinte, constata-se que, com o princípio da igualdade e da não 

discriminação evidente na Lei Maior, todas as discussões que existiam quanto aos 

direitos do adotado foram vencidas, pois os filhos adotivos tiveram seus direitos 

igualados aos filhos naturais, inclusive com os mesmos direitos sucessórios.215  

Necessário se torna dizer, então, que, mais uma vez, o instituto teve a 

intenção de priorizar as necessidades e interesses da criança e do adolescente, 

acima dos interesses do adotante, dando-lhes o direito de igualdade e inclusão no 

âmbito da família adotiva.  

Buscando dar continuidade ao atendimento das necessidades das 

crianças e adolescentes, surgiu, no ano de 1990, a Lei n. 8069/90, Estatuto da 
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Criança e do Adolescente; nesse contexto, disserta Guilherme Calmon Nogueira da 

Gama:216 

O ECA-, encampando vários princípios oriundos da doutrina da proteção 
integral da criança, trouxe fundamental tratamento jurídico a respeito da 
adoção, em perfeita consonância com a Constituição Federal, destacando o 
reconhecimento dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, 
entre eles o da convivência familiar, o que pressupõe a família natural ou, 
subsidiariamente, a família substituta, na terminologia do ECA. [...] 
reconhecendo-os como pessoas humanas e, portanto, merecedoras de 
respeito e amparo de modo prioritário dada condição peculiar de pessoas 
em desenvolvimento. 

Assim, entende-se que para os maiores de 18 anos de idade, manteram-

se as regras do Código Civil, ao passo que o Estatuto da criança e do adolescente 

regulamentou a adoção para menores de 18 anos, edificada na doutrina jurídica da 

proteção integral.217  

Ante o acima exposto, nota-se que o Estatuto revogou o sistema que era 

modelado no Código de menores de 1979, quando tratava da adoção, todavia, não 

extinguiu a adoção do Código Civil de 1916, em que tratava da adoção dos maiores 

de 18 anos, tendo sido reformulada com base nos princípios basilares 

constitucionais. 

Assim sendo, continuaram existindo duas espécies de adoção, conforme 

assevera Carlos Roberto Gonçalves:218  

A adoção civil e a estatutária. A adoção civil era a tradicional, regulada no 
Código Civil de 1916, também chamada de restrita porque não integrava o 
menor totalmente na família do adotante, permanecendo o adotado ligado 
aos seus parentes consangüíneos, como já mencionado, exceto no tocante 
ao poder familiar, que passava para o adotante, modalidade esta limitada 
aos maiores de 18 anos. A adoção estatutária era a prevista no Estatuto da 
Criança e do Adolescente para os menores de 18 anos. Era chamada, 
também, de adoção plena, porque promovia a absoluta integração do 
adotado na família do adotante, desligando-o completamente de seus 
parentes naturais, exceto no tocante aos impedimentos para o casamento.  

Entre outros aspectos importantes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente Lei n. 8069/90 destaca-se que a adoção era concedida por sentença 
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judicial, tornando-se ato irrevogável, e, com a morte do adotante, não fazia voltar à 

família natural tal poder, pois estes não tinham mais nenhum vínculo com o 

adotado.219  

Expressivas foram as mudanças que ocorreram, com a entrada em vigor 

do Código Civil de 2002. Uma dessas modificações foi a extinção da duplicidade de 

espécies de adoção, ―descabe, portanto, qualquer adjetivação ou qualificação, 

devendo ambas ser chamadas simplesmente de ‗adoção‘.‖220 

Com essa afirmação, percebe-se que o Código Civil de 2002 apagou, 

definitivamente, o instituto de adoção civil regulada pelo antigo Código de 1916, 

passando a existir somente a chamada adoção plena, em que tanto o menor quanto 

o maior de idade adotado perdem o vínculo com os pais biológicos e efetiva o 

parentesco civil com os pais adotivos.221 

Apesar de o Código Civil de 2002 tratar, de forma geral, da adoção de 

menores e maiores, não revogou, porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

este por sua vez continuou regendo o procedimento processual pertinente aos 

menores de dezoito anos.222  

Ainda sob este enfoque, pode-se dizer que as duas legislações, o Código 

Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, continuaram vigorando, sendo 

muitos dispositivos do ECA repetidos no CC de 2002, contudo, quando se trata de 

adoção de menores, inclina-se à aplicação do Estatuto, Lei n. 8069/90 , por estar 

nele contido toda a base de direito material e procedimental, estendendo sua 

aplicação aos maiores de 18 anos quando na falta de norma no CC.223  

Outra evolução legislativa importante, que se deve destacar, foi a 

chegada da Lei n. 12.010/09, conhecida como a Nova Lei da adoção. Dentre as 

modificações que interessa ao tema da presente pesquisa, estão as várias 

mudanças nos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, alteração dos 
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artigos 1618 e 1619 do Código Civil de 2002 e a revogação de todos os demais 

artigos que tratavam da adoção no Código Civil.224  

Muitas são as críticas a respeito da Lei n. 12.010/09, como bem ressalta 

Maria Berenice Dias225, quando diz que a Lei ―[...] está cheia de propósitos, mas 

poucos são os avanços e quase nulas as chances de se esvaziarem os abrigos onde 

se encontram depositados mais de 80 mil seres humanos à espera de um lar.‖ 

Nesse contexto, extrai-se que ficou ainda mais complicado e demorado o 

processo de efetivação da adoção, devido à burocracia que foi imposta pela nova lei, 

remodelando muitos dos artigos do Estatuto. 

    Por outro lado, essas modificações acabaram com o embaraço que 

existia entre o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o instituto 

da adoção de crianças e adolescentes passou a ser totalmente regulamentado pela 

ECA.226  

4.3 A ADOÇAO POR PESSOA HOMOSSEXUAL 

No Brasil, na atualidade, com a evolução do instituto da adoção, em que 

aos poucos foi se transformando, e o interesse do menor prevalecendo agora sobre 

os interesses do adotante, as barreiras e dificuldades estão sendo colocadas de lado 

quando se trata de uma pessoa homossexual ser adotante.227 

Mesmo que houvesse limitações quanto à adoção por pessoas 

homossexuais, tais limitações não se justificariam, uma vez que, conforme explica 

Maria Berenice Dias,228 ―inexiste obstáculo legal à adoção homossexual‖. 
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Não é admissível que seja indeferida a adoção a uma pessoa 

homossexual, tendo em vista que a própria legislação pertinente, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, concede o direito de adoção a uma única pessoa, não 

fazendo qualquer referência quanto a sua orientação sexual, o que possibilita, de 

uma maneira ou outra, que qualquer pessoa, maior e capaz, com estabilidade 

financeira e idoneidade possa, legalmente, adotar.229  

E ainda, como bem preceitua Guilherme Calmon Nogueira da Gama230, 

―atualmente, não se questiona mais a possibilidade de uma pessoa sozinha e 

homossexual ser adotante, sendo certo que sequer é ocultada a orientação sexual 

para a habilitação ao cadastro de interessados na adoção.‖ 

Nesse contexto, sabe-se que a orientação sexual do adotante não está 

elencada no rol de requisitos para adoção, e isso fica bem claro nas disposições dos 

artigos 29 e 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente,231 quando aduz:  

Art. 29. Não se deferirá colocação em família substituta à pessoa que 
revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou 
não ofereça ambiente familiar adequado. 
[...]  
Art. 43. A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o 
adotando e fundar-se em motivos legítimos. 

Os artigos acima citados demonstram que um dos requisitos é o ambiente 

em que o adotado vai viver, o qual deve ser adequado para seu desenvolvimento; 

outro requisito é o atendimento das necessidades do adotado, bem como os motivos 

da adoção devem trazer vantagens reais ou demonstradas, nada mencionando a 

respeito da orientação sexual do adotante.  

No que diz respeito ao ambiente familiar adequado, reforça, Clilton 

Guimarães dos Santos, citado por Luiz Carlos de Barros Figueirêdo:232 

O ‗ambiente familiar adequado‘ é uma expressão incapaz de permitir um 
conceito de sentido unívoco e que, de tão aberta, vai apenas sinalizar uma 
opinião do juiz, sem segurança jurídica qualquer. Sob o meu ponto de vista, 
o ambiente familiar adequado é o ambiente acolhedor, no qual as pessoas 
envolvidas revelam-se emocionalmente entrosadas e sobretudo dispostas a 
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oferecer o melhor abrigo possível ao adotando, com espírito de sua inclusão 
[...]. 

O importante para que seja concedida a adoção é uma analise a cada 

caso, diante de requisitos legais, utilizando-se também dos princípios constitucionais 

que regem o direito da família e assim leciona Taísa Ribeiro Fernandes:233  

Em qualquer hipótese, tem que prevalecer o melhor interesse da criança ou 
do adolescente. E o preconceito, a prevenção quanto à orientação sexual do 
adotante, além de ser injusta, retrógrada e inconstitucional, não pode 
prevalecer diante das necessidades, expectativas e proteção do adotado. 

Necessário ressaltar que os princípios constitucionais, entre eles o da 

igualdade elencado no art. 5°, deixam nítido que todos são iguais perante a lei, não 

podendo excluir dessa forma a pessoa homossexual do papel de adotante, uma vez 

que o dispositivo legal constitucional, assim como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, não dão margem a essa distinção por orientação sexual. 

Corroborando com o exposto acima o entendimento de Taísa Ribeiro 

Fernandes:234 

A opinião dominante, na doutrina e em muitos julgados (não chegamos a 
dizer que é na jurisprudência), é que a adoção por pessoa homossexual não 
representa, por si só, uma espécie de atentado à integridade moral do 
menor. Entendemos não haver impedimento legal, nem razão alguma para 
condenarmos a possibilidade jurídica de adoção por um homossexual, uma 
vez que a capacidade para adoção nada tem a ver com a sexualidade do 
adotante. [...] O caso concreto deve ser estudado para se concluir se a 
adoção é conveniente ou não. O princípio constitucional da igualdade e o 
que veda a discriminação por orientação sexual tem sido invocados pelos 
que defendem a viabilidade da adoção por pessoa homossexual.  

Ante o exposto, não se pode dizer que a vida sexual da pessoa a faz 

transformar-se em uma pessoa má ou uma pessoa boa, e que sua orientação sexual 

vai ter influência negativa sobre o adotado, pois muitos homossexuais têm uma vida 

completamente organizada e estabilizada como qualquer pessoa heterossexual, não 

sendo o comportamento promíscuo uma regra adotada por todos os homossexuais, 
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assim como também não são todos os heterossexuais que tem uma vida equilibrada 

e estabilizada.235  

Logo, esta concepção discriminatória não tem fundamentação legal em 

nosso ordenamento jurídico, uma vez que, no caso de adoção por homossexuais, só 

haverá conflito entre os princípios do melhor interesse da criança e o princípio da 

igualdade se comprovado que essa adoção por homossexuais vai trazer danos para 

o menor, por isso, a necessidade de analisar cada caso individual.236 

Sabe-se que sempre deve ser priorizado o bem-estar da criança, seja 

físico ou emocional, analisando-se o ambiente em que viverá; nesse sentido, existe 

decisão confirmando que também a pessoa homossexual pode atender aos anseios 

da criança por meio da adoção como já confirmou o Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro237: 

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 agora 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 adotado, 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 jovens. Apelo 
improvido. 

Entende-se que, na decisão acima, mesmo o adotado tendo se declarado 

homossexual, o julgador levou em conta o atendimento dos requisitos da adoção, 

sem discriminação por orientação sexual do adotante, priorizando o bem-estar da 

criança, necessário ao seu desenvolvimento digno. 

Ainda, tem-se que, em atendimento ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, os homossexuais, assim como os heterossexuais, têm o direito de se 
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tornarem pais e mães; este direito pode ser alcançado pela adoção, pois, como os 

heterossexuais, ser-lhes-ão exigidos uma paternidade ou maternidade consciente e 

responsável.238  

Por fim, ressalta-se que é muito importante uma análise a cada caso, 

deixando de lado o preconceito pela orientação sexual da pessoa, pois esse 

comportamento pode muitas vezes interromper o principal objetivo da Lei da Criança 

e do Adolescente que é a proteção integral ao adotado, sempre visando seu bem-

estar, dando-lhe o direito de poder conviver em uma família com segurança, afeto e 

solidariedade familiar. 

4.4 A ADOÇAO POR PARES HOMOAFETIVOS, PRIORIZANDO O PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DO MENOR 

Antes de elucidar sobre a possibilidade da adoção por casais 

homoafetivos, importante analisar alguns aspectos a respeito do princípio do melhor 

interesse da criança. 

O instituto da adoção já faz parte da realidade brasileira e muito vem 

evoluindo conforme já analisado anteriormente, apresentando-se como uma forma 

de dar ao menor a proteção integral elencada na Constituição Federal, todavia, 

muito ainda tem que ser mudado para que essa proteção seja efetivamente 

cumprida.  

O Estatuto da criança e do adolescente traz, no seu art. 43, que a adoção 

será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 

motivos legítimos; nesse sentido, esclarece Tânia da Silva Pereira239 que ―as 

expressões ‗efetivo benefício‘ ou ‗reais vantagens‘ reportam-se ao princípio do 

‗melhor interesse da criança‘.‖  

Sabe-se que são as leis que dão consistência e que legitimam as 

necessidades demandadas, todavia, hoje, os princípios são normas cogentes, tendo 
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força legal, uma vez que andam sintonizados com a norma legal; diferente não é o 

princípio do melhor interesse da criança por tratar-se de um princípio especial; como 

os demais princípios gerais de direito, deve ser considerado fonte auxiliar na 

aplicação da lei.240  

O princípio do melhor interesse da criança fortaleceu-se em nosso 

sistema jurídico com incentivo do art. 5°, § 2° da Constituição Federal e pela 

convenção Internacional dos Direitos da Criança, funcionando com um princípio 

jurídico garantidor dos direitos do menor, tendo em vista que a criança e o 

adolescente devem ter seus direitos fundamentais respeitados e atendidos, pois são 

sujeitos de direito.241   

Sendo o princípio do melhor interesse da criança um garantidor dos 

direitos fundamentais da criança e do adolescente, deve sempre ser analisado não 

somente como um melhor interesse, mas como um princípio superior, atendendo 

com efetividade esses direitos. Nesse sentido, leciona Vera Lúcia da Silva Sapko:242 

Inquestionável, também, que a efetividade dos direitos fundamentais 
garantidos a crianças e adolescentes, assegurando-lhes condições 
propícias de desenvolvimento e um ambiente harmonioso e feliz, é 
fundamental para sua preparação para a vida em sociedade e, mais, para 
que tenhamos, no futuro, quem sabe, uma sociedade mais justa, livre e 
solidária. 

A partir dessa reflexão, tem-se que os direitos fundamentais representam 

o mínimo que a sociedade, a família e o Estado devem garantir às crianças, uma vez 

que ―o melhor interesse da criança envolve, portanto, além das questões de ordem 

material e econômica, o respeito às questões emocionais e de desenvolvimento 

próprios da criança e do adolescente envolvidos num processo de adoção.‖243 

Todavia, definir o melhor interesse da criança não é trabalho simples, pois 

muitas são as necessidades e interesses que estão ligados ao seu desenvolvimento; 

busca-se, assim, descrever o interesse do menor como sendo todos os meios de 
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atendimento aos requisitos que levam ao pleno desenvolvimento, ético, educacional 

e da saúde dessa criança.244  

Dessa forma, depreende-se que a adoção, analisada em conjunto com o 

princípio do melhor interesse do menor, vem a ser a inclusão da criança ou 

adolescente adotado em uma família, um meio possível pelo qual se podem 

assegurar às crianças e aos adolescentes seus direitos fundamentais, inserindo-os 

em um ambiente familiar, necessário ao seu desenvolvimento sadio e promissor. 

Nesse contexto, passa-se a analisar a possibilidade de adoção por casais 

homoafetivos, como uma forma de atingir o princípio do melhor interesse do menor.  

Mesmo que existam muitas restrições a respeito, sabe-se que, em nosso 

ordenamento jurídico, não existe legislação proibindo, nem tão pouco autorizando a 

adoção por casais homossexuais.245 

Em complemento ao anterior exposto, dispõe ainda a autora que:246 

Em face do silencio do constituinte e da omissão do legislador, deve o juiz 
cumprir a lei e atender à determinação constante do art. 4° da Lei de 
Introdução ao Código Civil e do Art. 126 do Código de Processo Civil. Na 
lacuna da lei, ou seja, na falta de normatização, precisa o juiz se valer da 
analogia, costumes e princípios gerais de direito.  

Necessário se torna dizer que, com a existência dessa lacuna na lei com 

relação a adoções entre casais homoafetivos, o princípio do melhor interesse da 

criança deve ser analisado, tendo em vista que a adoção se trata de um instituto 

jurídico social que tem como objetivo o bem-estar do menor. 

Não se pode esquecer a realidade em que se encontra a criança e o 

adolescente no Brasil. Conforme levantamentos apontados, existem entre 80 mil e 

120 mil crianças vivendo em instituições, à espera da realização do sonho de ter 

uma convivência familiar.247 
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E como bem leciona Maria Regina Fay de Azambuja, citada por Vera 

Lucia da Silva Sapko248, ― a adoção, como forma de colocação em família substituta, 

surge como uma possibilidade de reconstrução do direito à convivência familiar[...]‖. 

Nesse diapasão, diante dessas transformações que ocorreram no 

conceito de entidade familiar, não se tem mais dúvida que a adoção por casais 

homoafetivos é possível e, acima de tudo, justa, de forma que os principais 

requisitos da adoção - a proteção e o amor - estão inerentes também na entidade 

homoafetiva, como em qualquer outra entidade familiar, tornando-se um meio efetivo 

de atingir o princípio do melhor interesse do menor, dando a(o) adotado(a) o direito 

de viver em um ambiente familiar.249 

Depois de muitas decisões favoráveis dos Tribunais de Justiça, a mais 

nova e importante decisão do Superior Tribunal de Justiça250 vem para 

complementar e dar maior efetividade a possibilidade de adoção por casais 

homoafetivos, sobretudo com fundamento no princípio do melhor interesse do 

menor, razão maior do instituto da adoção:  

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL 
HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA 
FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS 
MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA 
PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DOS MENORES. RELATÓRIO DA 
ASSISTENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS 
PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA 
MEDIDA. 

A decisão acima, defendida pelo Superior Tribunal de Justiça, trouxe ao 

par homoafetivo, que, no caso, era formado por duas mulheres, o direito de inserção 

do sobrenome das duas companheiras ao nome das crianças, assim como a adoção 

em nome das duas. Ficou demonstrado, dessa forma, não haver impedimentos 

quanto à possibilidade de adoção por casais homoafetivos, uma vez que a adoção 

representa um ato de amor e doação, e não tem como requisito a sexualidade do 

adotante, mas sim o atendimento aos interesses do menor.  
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Assim, essa decisão rechaça a visão preconceituosa a respeito da adoção 

por pares homoafetivos, que imperava até então, de que o convívio da criança com 

uma família homossexual iria trazer prejuízos de ordem moral ao menor, fato esse 

que não resta comprovado diante de estudos realizados, pois iguais aos casais 

heterossexuais, os casais homoafetivos podem educar e criar filhos de forma 

saudável, visando sempre o objetivo principal que é de amar e servir o menor em 

todos os aspectos necessários para seu completo desenvolvimento emocional, 

social e afetivo. 

Importante ressaltar, ainda, na mesma decisão, o voto do Ministro João 

Otávio de Noronha251:  

Não vamos permitir a adoção e impedir que essas crianças tenham uma 
melhor assistência médica, melhor assistência social, que usufruam das 
rendas ou de uma eventual pensão dessa segunda pretensa adotante? 
Vamos deixar as crianças em abrigos públicos? Porque agora está assim, 
vêm com todo esse formalismo e apelo moral, mas deixam a criança no 
abrigo, onde sofre violência. Aliás, ressalto importante aspecto que ouvi no 
voto segundo o qual as crianças chegam desses abrigos maltratadas, 
sempre com lesões e marcas. Que são reduzidas as chance de uma criança 
ser adotada após os quatro anos de idade..., porque, depois dos quatro 
anos, geralmente, não se encontra quem as adote, ficando fadadas a serem 
mantidas em patronatos até os dezoito anos, e o que é pior, com as 
conseqüências de convivências no mais das vezes negativas. 

Assim, reconhecer como juridicamente impossíveis as adoções que 

tenham como adotantes casais homoafetivos, fundamentando tal decisão na 

orientação sexual do adotante, logo, sem fundamentação jurídica e legal, é estar 

ferindo principalmente o direito da criança e do adolescente ao amparo por uma 

entidade familiar, violando assim o princípio do melhor interesse do menor, não lhe 

dando qualquer perspectiva de sobrevivência no seio da sociedade.252  

Nesse mesmo sentido, assevera Vera Lucia da Silva Sapko:253 

Justificar a negativa do direito de paternidade/maternidade a casais 
homossexuais em razão de que a criança, oriunda de procriação artificial ou 
adoção, poderá sofrer discriminação na escola, por exemplo, em 
decorrência da orientação sexual de seus responsáveis, é inadmissível, já 
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que se sabe que a discriminação é comum em nossa sociedade, onde o 
diferente é sempre segregado, seja ele homossexual, negro, gordo, magro, 
deficiente físico etc. 

Priorizar o princípio constitucional do melhor interesse da criança, através 

da adoção por casais homoafetivos, é uma realidade da qual não se deve fugir; 

pensar no interesse das crianças acima dos preconceitos da sociedade, é consagrar 

o amor sem cicatrizes, sem medos, conferindo a muitos menores abandonados a 

chance de se criarem de forma saudável e feliz, no seio de uma família, repleta de 

afeto e amor, chamada de homoafetiva.254 

Por fim, ante as novas espécies de entidades familiares existentes, e 

perante a realidade que as crianças e adolescentes vivem à espera de um lar, que 

nem sempre acontece na realidade, continuando inseridos na marginalidade, não 

pode o Estado deixar de conceder legitimação às adoções por casais homoafetivos 

que vivam em uma união estável, atendendo, assim, aos princípios do pluralismo, da 

igualdade, da não discriminação, do respeito à dignidade humana e, principalmente, 

do melhor interesse do menor, conferindo a este um lar cercado de afeto e 

atenção.255  

 

_______________ 
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5 CONCLUSÃO  

O presente trabalho teve como objetivo demonstrar que a adoção de 

crianças e adolescentes por pares homoafetivos também pode contribuir para evitar 

que esses menores sejam adotados ou escolhidos por uma família sem estrutura. 

Dessa forma, se fossem adotados por pares homoafetivos poderiam ter seus direitos 

pessoais e patrimoniais respeitados e fariam parte de uma sociedade justa e 

igualitária, dando-lhes a chance de viver em uma família regada de afeto e amor. 

Quanto ao estudo realizado sobre a instituição familiar, conclui-se que, 

tendo em vista as mudanças históricas e culturais ocorridas em nossa sociedade, 

aquele modelo de família, constituída apenas no vínculo do matrimônio, em que o 

pai tinha a função de mantenedor do lar, e a mãe a função de genitora, deu lugar a 

novos modelos de entidades familiares. Assim, o afeto, a solidariedade e o amor 

passam a ser o maior vínculo entre os integrantes da família, tendo como principal 

objetivo a realização pessoal e a felicidade ou desenvolvimento saudável de cada 

participante do grupo familiar.  

Com as significativas mudanças e, consequentemente, com a vigência da 

Constituição Federal de 1988, verificou-se que o instituto Família passou a ganhar 

mais importância, elencando em seu texto outras espécies de entidades familiares, 

tais como a união estável, a monoparental, e outras que não estão expressas em 

seu rol, compreendendo as uniões homoafetivas, mas que devem ser protegidas 

atendendo aos princípios de dignidade da pessoa humana e da igualdade, princípios 

constitucionais e fundamentais do nosso ordenamento jurídico em nível nacional e 

internacional. 

Em segundo momento, com a positivação dos direitos humanos e a 

contemplação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade e 

igualdade, abriu-se espaço para uma visão diferente de ver o ser humano uma 

pessoa merecedora de respeito, livre de preconceitos e restrições, principalmente 

em nível de preferência sexual. A homossexualidade não é mais vista como doença, 

tampouco como uma opção sexual repugnante, constatando-se ser um modo natural 

de vida, devendo os homossexuais ter seus direitos respeitados e atendidos como 

os heterossexuais 
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Verificou-se, ainda, que, mesmo não expressamente elencadas na 

Constituição Federal, as uniões homoafetivas já fazem parte da realidade da 

sociedade. A falta da previsão legal não esgota a possibilidade de seu 

reconhecimento jurídico, pois encontra respaldo nos princípios constitucionais. 

Observa-se, por meio de um processo analógico, tratamento semelhante às uniões 

estáveis pelos nossos tribunais, que, de forma correta e igualitária, cumprem com 

seu papel principal de emanar a justiça, promovendo uma sociedade mais humana, 

livre de preconceitos e discriminações.  

Entretanto, quando se adentra no assunto da adoção por casais 

homoafetivos, muitas são as restrições ainda impostas para sua efetivação. 

Contudo, cumpre destacar que o principal objetivo a ser alcançado no instituto da 

adoção é o bem-estar do menor, o atendimento às suas necessidades essenciais. 

Não se justifica o indeferimento de adoção por pares homoafetivos, pois, 

preenchidos os requisitos do melhor interesse do menor, não se lhes pode negar o 

direito de possuírem uma família, independente da orientação sexual da entidade 

familiar.  

Nesse contexto, visualiza-se que esse direito do menor vem, aos poucos, 

ganhando corpo nas decisões judiciais, sobretudo, no que tange ao entendimento de 

serem também os casais homoafetivos capazes de conduzir uma família. Dessa 

forma, teriam plenas condições de dar aos menores marginalizados pelo abandono 

uma vida regrada de amor, dedicação e a tão esperada segurança emocional e 

material.  

Dessas considerações, conclui-se que não é mais possível, frente à 

realidade vivida por muitos menores, deixar de reconhecer a importância e a 

necessidade em conceder legitimação às adoções por pares homoafetivos. Seria, 

sem sombras de dúvida, uma solução possível de devolver ou, muitas vezes, pela 

primeira vez, dar ao menor o direito de viver em uma comunidade familiar, 

priorizando o seu melhor interesse.  
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