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RESUMO 

A adoção por casais homossexuais é um assunto polêmico diante de tanta 

descriminação sofrida por eles. Explanamos aqui duas formas de pensamento que 

levaria a aceitação ou não desse ato: Primeiro a idéia de que seria traumatizante ao 

crescimento da acriança a ser adotada, a qual sofreria com a discriminação, e o 

segundo é pensar que apesar das conseqüências dessa adoção e do convívio social 

da criança supostamente vir a ser embaraçoso ou delicado, seria egoísmo discriminar 

a idéia de que ela pode ser adotada e receber o afeto e carinho necessário a uma vida 

digna, independentemente de os adotantes serem heterossexuais ou homossexuais.  

 

PALAVRAS CHAVE 

Adoção por casais Homossexuais. 

 

ABSTRACT 

The adoption by gay couples is a divisive issue at such discrimination suffered 

by them. Expounded here are two ways of thinking that would lead to acceptance or 

rejection of this act: First the idea that it would be traumatizing to the growth of The 

child to be adopted, which would suffer from discrimination, and the second is to think 

that regardless of the consequences of adoption and the interaction child's social 

supposedly come to be embarrassing or delicate, it would be selfish to discriminate 

against the idea that it can be adopted and receive affection and care needed for a 

dignified life, regardless of whether they are heterosexual or homosexual adopters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema em comento tem trazido polêmicas abundantes e após o 

reconhecimento da “União estável” de casais homossexuais passa a ser uma 

problemática ainda maior. 

Ocorre que, a adoção por casais gays é polêmica pelo fato de tamanha 

discriminação sofrida por eles, que, ainda que estejam com seus direitos cada 

vez mais reconhecidos, sofrem com várias atitudes negativas da sociedade, a 

qual em grande parte não aceita esta opção sexual divergente.  

Ademais, seria viável a uma criança ser adotada por um casal 

homossexual mesmo que viesse a sofrer conseqüências negativas em relação 

ao convívio social, podendo futuramente se mostrar uma pessoa traumatizada 

ou depressiva em decorrência de rejeição mediante a discriminação da 

sociedade pela falta de pai e mãe? Ou, a questão do convívio social torna-se 

irrelevante frente à quantidade de crianças distribuídas em abrigos dos quais 

muitas vezes não conseguem sair por não estarem de acordo com o perfil 

traçado pelos supostos adotantes, que com o passar do tempo só se agrava, 

com cada vez mais crianças crescendo sem a devida atenção, apoio, educação 

e principalmente carinho de uma família?  

Agora com a nova lei de adoção nº. 12010/09, crianças e adolescentes 

que vivam em abrigos terão sua situação reavaliada a cada 06 (seis) meses, 

tendo como prazo de permanência máxima no abrigo 02 (dois) anos, salvo 

exceções. Após esses dois anos é obrigatória a decisão do juiz quanto ao 

retorno da criança ao convívio da família biológica ou a permanência no abrigo 

para que seja encaminhada a adoção. A lei veio para agilizar, contudo não 

parece ser de grande eficácia, pois o juiz não tem muitas opções, se a criança 

não pode voltar à família biológica tem que ficar abrigada, perdendo referências 

familiares da mesma forma. 

Destarte, o presente estudo tem como objetivo entender à problemática 

que de fato existe nos dias de hoje e procurar explanar a solução cabível a 

essa questão.  

 

2. A adoção por casais homossexuais 

 



Vejamos um breve conceito quanto à adoção: 

Na perspectiva de Maria Helena Diniz (2009, p. 520-521) adoção:  

 

 

“É o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos 
legais, alguém estabelece, independente 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. [...] Tal posição de filho será 
definitiva ou irrevogável, para todos os efeitos legais, uma vez 
que desliga o adotado de qualquer vinculo com os pais de 
sangue, salvo os impedimentos para o casamento [...]”. 

 

 

Trata-se então do ato pelo qual o adotante, juridicamente passa a ter um 

laço fictício de filiação com o adotado, uma relação de parentesco civil de 1º 

grau em linha reta, independentemente de relação de parentesco 

consangüíneo ou afim, sendo esta, definitiva ou irrevogável. 

Salientamos que, o art. 227, § 6º da CF iguala os direitos dos filhos 

havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, proibindo qualquer 

discriminação relativa à filiação. 

Ainda quanto à adoção, consoante às lições da autora Diniz (2009, p. 

520-521): 

 

 

“Como se Vê, é a medida de proteção e uma instituição de 
caráter humanitário, que tem por um lado, por escopo, dar 
filhos àqueles a quem a natureza negou e por outro lado uma 
finalidade assistencial, constituindo um meio de melhorar a 
condição moral e material do adotado”. 

 

 

Mediante tal explicação da autora, podemos entender então que a 

adoção é um meio pelo qual tanto o adotante quanto o adotado se beneficiam, 

um pela oportunidade de criar, educar e dar todo apoio ao filho que por caso 

fortuito não pôde conceber, e o outro, pela chance de receptivamente ser 

criado, educado e apoiado em todos os aspectos da vida, chegando assim a ter 

um futuro honesto e adequado. 

Para o Psicólogo Fernando Freire apud Machado (2009, p.120): 



 

 

“Adotar é tornar filho, pela lei e pelo afeto, uma criança que 
perdeu, ou nunca teve, a proteção daqueles que a geraram. 
Ainda do ponto de vista da psicologia, a adoção se ampara em 
três elementos fundamentais: a motivação (que norteia as reais 
intenções que levam os adotantes a adotar um filho), a 
disponibilidade (significando a entrega dos futuros pais de 
corpo e alma numa dedicação afinada com as necessidades 
materiais e emocionais da criança ou do adolescente) e a 
revelação (a informação dos adotantes ao adotado de que este 
é o “filho do coração” e não o “filho da barriga”, para dar maior 
força na relação entre eles, evitando-se uma vida permeada de 
mentiras e subterfúgios para esconder a adoção)”.  

 

Portanto, a adoção é um beneficio a criança que se encontra abrigada, 

podendo esta, crescer dignamente no âmbito de uma família motivada, 

disponível e norteada pela verdade.  

Quanto aos Requisitos para adoção: 

Quem pode adotar? 

O maior de 18 (dezoito) anos, independentemente de seu estado civil; 

Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam 

casados civilmente ou mantenham união estável, comprovando a estabilidade 

da família; 

Se a convivência do suposto adotado iniciar na constância do 

casamento ou da união estável e comprovada a existência de vinculo de 

afinidade e afetividade, poderão os divorciados e os ex companheiros adotar 

conjuntamente, acordando sobre a guarda e o regime de visitas, e se 

demonstrado o efetivo beneficio ao adotando, será assegurada a guarda 

compartilhada. 

Poderá ser deferida a adoção ao adotante que após inequívoca 

manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de 

prolatada sentença. 

Quando ocorre a adoção? 

Quando estiverem demonstradas as reais vantagens para o adotado e 

estiver fundada em motivos legítimos.  



Por fim, a adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma 

prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8069/90, Subseção 

IV, Da Adoção, e pela nova lei de Adoção.  

Vejamos um trecho de notícia a respeito desse reconhecimento Extraído 

de: Defensoria Pública de Minas Gerais - 06 de Maio de 2011. 

 

 

BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma 
decisão histórica ao reconhecer ontem a existência da união 
estável entre companheiros do mesmo sexo. Por unanimidade, 
os ministros definiram que as uniões homossexuais configuram 
uma entidade familiar. A partir de agora, em tese, casais gays 
passarão a ter direitos previdenciários e poderão partilhar bens 
e herança, assim como fazer declaração conjunta de Imposto 
de Renda e adotar filhos (Grifo nosso).  

 

3. A discriminação sofrida pelos homossexuais perante a 

sociedade e o reconhecimento da união homoafetiva civil como entidade 

familiar 

 

Notadamente, os homossexuais são discriminados pela sociedade. 

Quase todos os dias nos deparamos com noticias de agressões contra gays, 

atitudes sem o mínimo sentido, heterossexuais homofóbicos dando 

depoimentos abusivos, criticando os homossexuais em rede nacional. 

A homofobia é a antipatia, a aversão, o desprezo e o preconceito, 

sentimentos negativos em relação a gays, lésbicas e bissexuais. Os 

homofóbicos têm um comportamento critico e hostil, agem com discriminação e 

até mesmo com violência em se tratando de homossexuais. 

Em um discurso de 1998, a autora, ativista e líder dos direitos civis, 

Coretta Scott King, declarou: "A homofobia é como o racismo, o anti-semitismo 

e outras formas de intolerância na medida em que procura desumanizar um 

grande grupo de pessoas, negar a sua humanidade, dignidade e 

personalidade” 3. 

Com o reconhecimento da união homoafetiva, julgamento no STF da 

ADI nº. 4277 e da ADPF nº. 132 no dia 04 de maio de 2011, que equiparou a 
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união homoafetiva à entidade familiar, fica claro que, casais gays poderão com 

muito mais facilidade se beneficiar do privilégio da adoção. 

Tal Decisão tomada pelo STF sustenta que qualquer discriminação da 

união de pessoas com o mesmo sexo à entidade familiar fere os princípios da 

dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º inciso III da CF, da igualdade, 

art. 5º caput da CF, da vedação de discriminação odiosa, art. 3º inciso V da CF, 

da liberdade, art. 5º caput da CF. 

Acreditamos que seja um avanço da humanidade, é necessário 

vencermos esse preconceito, porém, a Constituição Federal não prevê essa 

modalidade de entidade familiar, o principio da dignidade da pessoa humana 

não pode ser ferido, contudo, como a Lei não tem previsão para tal, deixando 

claro em seu art. 226 § 3º que é reconhecida a união estável entre homem e 

mulher como entidade familiar, como não se trata de uma lacuna na lei, não 

caberia interpretação analógica, sendo esta decisão inerente ao legislativo, que 

no caso deveria alterar o dispositivo constitucional.  

 Temos então que, as crianças abrigadas são muitas, e os adotantes em 

número menor não suprem essa demanda, além do que, as crianças abrigadas 

nem sempre fazem o perfil dos adotantes, crescendo e permanecendo nos 

abrigos sem referencias familiares.  

Grande parte da sociedade abomina a idéia de homossexuais adotarem, 

decorrente a discriminação que fazem a eles, acreditando na influência desse 

fato na educação da criança, é indiscutível a possibilidade de uma criança 

adotada por um casal gay passar por constrangimentos, apesar de que é 

apenas uma possibilidade, podendo esse constrangimento não ocorrer no meio 

social em que a criança crescer.  

O reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, dando 

aos companheiros homossexuais todos os direitos, inclusive o da adoção, 

inegavelmente é um avanço, pois a lei já prevê a adoção por pessoas solteiras, 

direito do qual os gays se socorrem para efetivar a adoção em nome de um dos 

companheiros, contudo, podendo ser adotada conjuntamente pelos 

companheiros, além da realização real do objetivo do mesmo, a criança estaria 

mais segura quanto aos seus direitos, pois na falta de um dos companheiros o 

outro estaria ciente de sua responsabilidade. 



Existem casos em que a adoção conjunta pelos companheiros 

homossexuais foram deferidas, todavia, com dificuldade, comprovando-se 

muito tempo de convivência e com a ajuda da idade elevada da criança, a qual 

teria dificuldade para ser adotada como ocorre frequentemente. Apesar de 

poucos, os casos de adoção pelos companheiros gays são geralmente 

deferidos na forma do disposto na lei do ECA, no nome de apenas um dos 

companheiros. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Concluímos então que a adoção por companheiros homossexuais é de 

grande importância à sociedade. Portanto, apesar do risco de futura 

discriminação, seria de grande ajuda ao desafogo dos abrigos que casais gays 

pudessem adotar crianças como qualquer casal heterossexual. Há de se 

observar também que conforme casos de adoção conjunta deferidos para 

casais gays, estes não são tão rigorosos a escolha das crianças quanto 

qualquer casal heterossexual, o que é de grande valia na situação em que se 

encontram os abrigos. 

A adoção é um beneficio a criança, independentemente do sexo do 

adotante, o importante é que sejam pessoas responsáveis, disponíveis, 

dedicadas e dispostas a dar ao adotado a devida atenção, carinho e apoio 

material e educacional que ele merece.  

Os homossexuais são seres humanos como qualquer heterossexual, 

acreditamos que dar uma chance àqueles que merecem realizar seus 

objetivos, como os companheiros homossexuais de constituírem uma união 

homoafetiva considerada uma entidade familiar seja um dever.  

Contudo, deixo mais uma vez salientada a idéia de que o legislativo 

deve alterar o dispositivo constitucional, pois apesar de acreditar que a decisão 

do STF foi totalmente cabível, juridicamente falando, pensamos que nos 

conformes da legislação vigente não é possível tal interpretação. 
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