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Uma mulher que carregava o filho nos
bracos disse:
"Fala-nos dos filhos."
E ele falou:
Vossos filhos nao sao vossos filhos.
Sao os filhos e as filhas da ansia da vida
por si mesma.
Vem atraves de vos, mas nao sao de vos.
E embora vivam convosco, nao vos
pertencem.
Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas
nao vossos pensamentos, Porque eles
tern seus proprios pensamentos.
Podeis abrigar seus corpos, mas nao suas
almas;
Pois suas almas moram na mansao do
amanha;
Que vos nao podeis visitar nem mesmo
em sonho.
Podeis esforgar-vos por ser como eles,
mas nao procureis faze-los com vos;
Porque a vida nao anda para tras e nao
se demora com os dias passados.
Vos sois os arcos dos quais vossos filhos
sao arremassados como flechas vivas.
O arqueiro mira o alvo na senda do infinito
e vos estica com toda a sua forca Para
que suas flechas se projetem, rapidas e
para longe.
Que vosso encurvamento na mao do
arqueiro seja vossa alegria:
Pois assim como ele ama a flecha que
voa;
Ama tambem o arco que permanece
estavel.
OS FILHOS ( Do livro " O Profeta")
Gibran Kahlil

RESUMO

A adocao e tomar par si, alguem como filho. O instituto da adogao e uma das
modalidades de colocagao em familia substituta prevista no ordenamento juridico
brasileiro, sendo esta, a mais completa, no sentido que alguem estabelece,
independentemente de qualquer relagao de parentesco consanguineo ou afim,
um vinculo ficticio de filiagao, trazendo para sua familia, na condigao de filho,
pessoa que, geralmente, Ihe e estranha.O presente estudo tern como principals
objetivos compreender os fundamentos que constituem a base da adogao no
Brasil e verificar a possibilidade juridica dos casais homossexuais adotarem, bem
como, se buscara perquiri dentro do contexto social em que se encontra inserida
a familia pos - moderna, as razoes que podem justificar ser ou nao a
heterossexualidade condigao para legitimar o deferimento da adogao no Brasil.A
pesquisa se conduziu por meio de levantamento bibliografico referente ao tema,
selegao do material adquirido, e em seguida foram feitos fichamentos do material
selecionado, entre eles, livros, revistas, doutrinas, jurisprudencias, artigos da
internet, julgados de Tribunals, e outras publicagoes, bem como, analise da
legislagao que regulamenta o instituto da adogao.Ao analisar a possibilidadejuridica de casais homoafetivos adotarem, percebeu-se, contudo, que os lares
constituidos por estes casais podem ser ambientes normais para o regular
desenvolvimento socio-educativo de qualquer crianga tendo em mira que,
igualmente do que ocorre na familia cujo poder familiar esta nas "maos" de
heterossexuais, em varios desses lares existem os mesmos valores preconizados
pela tradicional familia heteroafetiva Desta feita, o enfoque social dado ao instituto
da adogao deve, sobretudo, somente ser deferido quando apresentar reais
vantagens para a adotando e fundar-se em motivos legitimos.Conclui-se que, sob
tais perspectivas, sedimentam-se, nos mais diversos segmentos da area juridica,
o entendimento - ao qual aderiu este estudo monografico - de nao haver
obstaculos de fato e de direito no tocante a adogao por parte dos, atualmente
denominados, casais homoafetivos.
Palavras-chaves: adogao, pares homossexuais, crianga e adolescente.

ABSTRACT

The adoption is to take pair itself, somebody as son. The institute of the adoption
is one of the modalities of rank in foreseen substitute famWy in the Brazilian legal
system, being the this, most complete, in the direction that somebody establishes,
independently of any consanguineous or similar blood relation, a fictitious bond of
filiation, bringing for its family, in the condition of son, person that, generally, it is
stranger. The present study it has as main objectives to understand the beddings
that constitute the base of the adoption in Brazil and to verify the legal possibility of
the couples homosexuals to adopt, as well as, will search I investigated inside of
the social context where if it finds the family inserted after - modern, the reasons
that can justify to be or heterossexualidade condition not to legitimize the granting
to it of the adoption in the Brasil.A search if it lead by means of referring
bibliographical survey to the subject, election of the acquired material, and after
that they had been fichamentos facts of the selected material, between them,
books, magazines, doctrines, jurisprudences, articles of the Internet, judged of
Courts, and other publications, as well as, analysis of the legislation that regulates
the institute of the adoption. When analyzing the possibility-legal one of
homoafetivos couples to adopt, perceived, however, that the homes consisting of
these couples can be surrounding normal to regulate it development partnereducative of any child having in aiming that, equally of what she occurs in the
family whose familiar power is in the "hands" of heterosexuals, in several of these
homes exists the same values praised for the traditional heteroafetiva family Of
this done one, the social approach data to the institute of the adoption must, over
all, to only be granted when to present real advantages for adopting and to
establish themselves in legitimate reasons. It is concluded that, under such
perspectives, they are sedimented, in the most diverse segments of the legal area,
the agreement - which adhered this monographic study - not to have obstacles in
fact and of right in regards to the adoption on the part of, currently called,
homoafetivos couples.

Word-keys: adoption, pairs homosexuals, child and adolescent.
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INTRODUQAO

A adogao e tomar par si, alguem como filho. O instituto da adogao e uma
das modalidades de colocagao em familia substituta prevista no ordenamento
juridico

brasileiro, sendo esta, a mais completa,

no sentido que

alguem

estabelece, independentemente de qualquer relagao de parentesco consanguineo
ou afim, um vinculo ficticio de filiagao, trazendo para sua familia, na condigao de
filho, pessoa que, geralmente, Ihe e estranha.
O

presente

fundamentos

que

estudo

tern como

constituem

principals

objetivos

a base da adogao

no

compreender

os

Brasil e verificar a

possibilidade juridica dos casais homossexuais adotarem, bem como, se buscara
perquiri dentro do contexto social em que se encontra inserida a familia pos moderna, as razoes que podem justificar ser ou nao a heterossexualidade
condigao para legitimar o deferimento da adogao no Brasil.
Tendo em vista a novicidade do tema em comento e a carencia de
diplomas legais especificos que o regulem, e a Constituigao Federal que recorrera
a presente pesquisa para abragar ou afastar a hipotese fomentada, qual seja a
possibilidade da adogao por casais homossexuais.
A pesquisa se conduziu por meio de levantamento bibliografico referente
ao tema, selegao do material adquirido, e em seguida foram feitos fichamentos do
material selecionado, entre eles, livros, revistas, doutrinas, jurisprudencias, artigos
da internet, julgados de Tribunals, e outras publicagoes, bem como, analise da
legislagao que regulamenta o instituto da adogao. Apos a organizagao dos dados
colhidos, fora feito uma divisao e discussao por assunto em reunioes com a
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orientadora, buscando o caminho adequado para o desenvolvimento desta
pesquisa, resultando, portanto, o presente texto.
Para o estudo do tema, observar-se-a nao so o direito, mas as varias
ciencias,

em

especial,

a

psicologia,

a

sociologia,

visto

que

ha

uma

interdisciplinaridade e que juntas servem de instrumento para embasar, a real
possibilidade,

face

aos

valores

constitucionais,

de

casais

homossexuais

adotarem.
A presente pesquisa sera dividida em tres capitulos. O primeiro intitulado
"A Evolugao historico-juridica do Instituto da Adogao", abordara a historia do
instituto da adogao e a evolugao da legislagao pertinente ao tema desde Roma
ate os diplomas vigentes. Ainda, no primeiro capitulo, apresentar-se-a um quadro
das lutas e conquistas dos homossexuais em todo o mundo.
O segundo capitulo tratara da "Evolugao da Familia", explorando todos os
modelos de familia, desde o de ordem autoritaria e hierarquizada, ate o atual, que
como instituigao de afeto e cooperagao, busca o desenvolvimento pessoal dos
seus membros. Nesse contexto abordarar-se-a familias alternativas, em especial,
constituidas por casais homossexuais.
Finalmente no terceiro capitulo a pesquisa se voltara para a possibilidade
juridica da adogao por casais homossexuais, realizando uma retrospectiva da
legislagao patria no que tange ao tema desde Codigo Civil de 1916, passando
pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente ECA (Lei n°. 8.069 de 13 de julho de
1990), ate o Novo Codigo Civil (Lei n°. 10.406 de 1° de Janeiro e 2002). Reportarse-a, ainda esse capitulo, ao conceito, natureza juridica e requisitos da adogao,
bem como a possibilidade de adogao por casais homossexuais, com insergao de
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casos reais, ainda sera analisado ser a heterossexualidade condigao justificante
para a concessao da adogao.
Assim, buscar-se-a, sem pretensao de esgotar o tema, avaliar o quanto
deve pesar na balanga do direito a condigao do homossexual quando da aferigao
pelo Estado do seu direito de adotar uma crianga ou adolescente, levando-se em
conta, a necessidade e o direito do pretenso adotando a uma familia.

CAPlTULO
ADOQAO

1 A

EVOLUQAO

HISTORICO-JURJDICO

DO

INSTITUTO

DA

Busca-se neste capitulo inicial discorrer sobre os antecedentes historicos
da adogao, sua evolugao juridica frente o direito brasileiro e ao direito comparado.

1.1 Antecedentes Historicos da Adogao.

Desde as civilizagoes mais remotas, a adogao foi instituida com o fim de
dar filhos aqueles que nao podiam te-los, bem como preservar a perpetuagao da
familia. O instituto da adogao foi regulamentado por diversos sistemas juridicos,
sendo disciplinado no Codigo de Manu e no Codigo de Hamurabi, estes,
exercendo importante fungao social e politica na Grecia.
Destaca-se, portanto, o Direito Romano, base do ordenamento juridico
brasileiro, no qual instituto da adogao teve grande notoriedade.
Em Roma, assim como em outras civilizagoes, a adogao tinha inspiragao
religiosa, pois objetivava dirimir os riscos de extingao da familia. O Direito
Romano conheceu tres modalidades de adogao: 1

a

) adogao testamentaria

(adoptio per testamentum), que se destinava a produzir efeitos apos a morte do
a

testador, sendo necessaria a confirmagao da curia; 2 ) ad-rogagao (ad rogatio),
pela qual o adotado capaz se desligava de sua familia de origem e se tornava um
herdeiro de culto do adotante, havendo o consentimento de ambos, nesta
modalidade o Estado tinha interesse, visto que, na ausencia de continuador de
a

culto domestico ocasionaria a extingao de uma familia; 3 ) adogao propriamente
dita ( datio adoptionem), pela qual o incapaz se desligava de sua familia de
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origem, sendo necessario que seu pai de sangue o emancipasse por tres vezes,
na presenca do adotante.
Ressalta-se que, somente aos homens era concedida a faculdade de
adotar, em decorrencia do proprio fundamento religioso do instituto. Somente, no
seculo VI o Direito Justinianeu permitiu que as mulheres que tivessem perdido os
filhos adotassem.
A invasao dos barbaros nao fez desaparecer o instituto da adogao,
entretanto, modificou o fundamento do mesmo, visto que, deixava de ser religioso.
Como informa, Caio Mario da Silva Pereira (1991, p. 212) "cedia lugar ao desejo
de perpetuar num guerreiro valente os feitos d'armas do adotante"
No Sistema Feudal, Idade Media, a adogao entrou em declinio, pois as
regras deste instituto iam de encontro aos interesses reinantes naquele periodo,
ja que se a pessoa morresse sem herdeiros, seus bens seriam herdados pelos
senhores feudais ou pela Igreja.
Por sua vez, o Direito Canonico nao enfocou o instituto supramencionado,
passando esse despercebido, haja vista a Igreja fundamentar-se que, a familia
crista estava alicergada no sacramento do matrimonio. Ademais, a Igreja temia
ser, a adogao, um meio de fraude para reconhecer os filhos adulterinos ou
incestuosos, o que esta Instituigao proibia veementemente. Entretanto, o instituto
atinge efetivamente seu apice por meio do Direito Moderno.

1.2 Evolugao juridica da adogao

O instituto da adogao no Estado brasileiro foi introduzido atraves do direito
Portugues, sendo aplicado no periodo da monarquia ate o advento do Codigo
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Civil de 1916. Foram os europeus brancos, por meio do que se chamava "Roda
dos Expostos" - nome atribuido ao lugar onde criancas enjeitadas pelos pais
biologicos eram abandonadas -, que introduziram a praxis da adogao.
O Codigo Civil de 1916 (Lei n°. 3. 071/1916) consagrou o instituto supra
citado no ordenamento juridico brasileiro, atraves dos seus arts. 368 e seguintes.
Tais dispositivos, contudo, previam a formalizacao do ato da adogao atraves de
Escritura Publica.
A referida Lei exigia, ainda, a idade minima de 50 anos para o adotante,
bem como a comprovagao de uma diferenga entre a idade deste e a do adotando
de 18 anos. Havia previsao tambem da possibilidade da dissolugao da adogao,
haja vista que nao predominava nesse periodo o aspecto assistencialista do
instituto, na medida em que se priorizava tao somente dar filhos aqueles que nao
podiam te-los naturalmente.
Em 1924, atraves do Decreto-lei n°. 4.827/24, houve uma reorganizagao
dos Registros Publicos instituidos pelo Codigo Civil de 1916, ao ser estabelecido
que, a partir de entao, no Registro Civil de Pessoas Naturais deveria constar nas
respectivas

Escrituras

Publicas

o

correspondente

ato

de

averbagao

no

assentamento primitivo. Lado outro, as informagoes sobre o estado anterior do
adotando nao podiam, por sua vez, estarem contidas no referido registro.
No mesmo sentido, o art. 110 do Decreto-lei n°. 18.542/28, corroborando a
regra inserta no art. 39, § 1°, V, do Decreto-Lei de n°. 4.857/39, passou a preve a
realizagao da averbagao como condigao necessaria para constituir a adogao,
estabelecendo,

inclusive,

que

causadores de sua dissolugao.

devem

ser

averbados

no

registro

os

atos
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Em 1957, com as mudangas no Codigo Civil de 1916, em virtude da
promulgagao da Lei de n°. 3.133, advieram algumas modificagoes referentes ao
dito dispositivo, tais como: a idade minima, para o adotante, de 30 anos, assim
como a diferenga de idade entre este e adotando de 16 anos. Outra mudanga
significativa foi a imposigao de estarem os interessados em adotar, legalmente
casados a pelo menos 05 (cinco) anos e um dos conjuges ter mais de 30 anos.
Poderia, no entanto, ser dispensado o lapso temporal exigido em relagao ao
matrimonio, se fosse comprovada a esterilidade de um dos adotantes e a
estabilidade conjugal dos mesmos.
Depreende-se, portanto, ter sido introduzido, com tais inovagoes, o carater
assistencialista, vez que, exemplificativamente, aqueles que ja constituiam uma
familia, poderiam agora adotar, sem, contudo, relegar ao adotado os respectivos
direitos sucessorios.
A Lei 4.655/65 instituiu a chamada "Legitimagao Adotiva", em que nao se
admitia condigao, nem termo, a fim de garantir o direito de igualdade entre o
adotando e os filhos legitimos. Essa regra aplicava-se somente aos menores em
estado irregular, bem como aqueles com ate cinco anos de idade. Exigia-se,
ainda, o consentimento dos pais biologicos do adotando e decisao judicial
deferitoria do requerimento
O Codigo de Menores, atraves da Lei n°. 6.697/79, trouxe a baila duas
especies de adogao: a simples e a plena. A adogao simples era regida pela lei
civil e, quando o pedido fosse deferido, os interessados deveriam indicar, no
requerimento, os apelidos da familia a fim de que constasse no alvara e na
escritura a consequente averbagao a ser assentada no Registro do menor.
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A segunda especie de adocao atribuia ao adotando a desvinculagao com
os pais biologicos e parentes, salvo no que se refere aos

impedimentos

matrimoniais. Exigia-se, inclusive, um periodo de 01 (um) ano de estagio de
convivencia do menor com os requerentes.
Cumpre ressaltar que a sentenga concessiva da adogao plena tinha efeito
constitutive e deveria ser inscrita no Registro Civil mediante mandado, do qual
nao se fornecia certidao, tendo em mira que o registro original do menor era
cancelado. Observamos, na oportunidade, que nao e outra a orientagao fornecida
pela norma contida no artigo 47, do Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA,
senao esta. Finalmente, a adogao plena era irrevogavel.
Hodiernamente, as bases juridicas do instituo em estudo estao insculpidas
na Constituigao

da

Republica de

1988 em seu artigo 227,

consagrando

definitivamente o principio da igualdade entre os filhos adotivos e os naturais.
Em

seguida,

instituiu-se,

em

1990,

a

Lei

8.069/90,

considerado

mundialmente um dos mais avangados estatutos no que tange a infancia e a
adolescencia. Ao tempo em que foram extintas as adogoes simples e plena, deuse origem, por meio da Lei referida, uma so que iguala os direitos entre filhos
legitimos, ilegitimos e adotados.
O dito Estatuto preve, finalmente, reais vantagens ao adotando, vez que
este e concretamente seu objeto principal, de molde que todas as adogoes
passaram a ser regidas por este diploma legal, com excegao das dos maiores de
18 (dezoito) anos, cuja regulamentagao encontra-se definida no Codigo Civil de
2002. Saliente-se, noutro vertice, que se o individuo contar com idade igual ou
inferior a 18 (dezoito) anos, na data do pedido de adogao, ainda assim sera tal
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pleito regido pelas disposigoes da Lei 8069/90, conhecido no seio social como o
Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA).
Destarte. percebe-se perfeitamente que com o decurso do tempo tem-se
conseguido relevantes modificagoes na seara da adogao, precipuamente no
sentido de conseguir uma familia para uma crianga e nao uma crianga para
satisfazer as necessidades de um casal sem filhos. Com efeito, os interesses do
adotando estao, sobremaneira, num patamar mais elevado do que os dos
adotantes.

1.3 Direito Comparado

Muito se discute nas mais diversas comunidades juridicas, sobre as
legislagoes que admitem a uniao entre homossexuais, bem como acerca da
possibilidade de regulamentagao legal desta nos paises que nao a reconhecem. E
em

virtude

da

crescente

quantidade

de

pessoas

que

lutam

por

esse

reconhecimento, que determinadas vozes se levantam a fim de sustentar a
necessidade de protegao juridica para os, atualmente denominados, casais
homoafetivos.
Cabe frisar que as primeiras justificativas

situam-se

no ambito da

similaridade de caracteristicas entre tal enlace (uniao homoafetiva) e as unioes
heterossexuais

quais

sejam:

convivencia

duradoura,

mutuo

compromisso

emocional e financeiro e, sobretudo, o objetivo de constituir uma familia.
Soma-se no mais, que a questao em destaque, diante da perplexidade que
em regra causa nos tradicionalistas, se encontra em diferentes estagios ao redor
do globo, conforme a cultura do seio social em que ela esta inserida.
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A desembargadora Maria Berenice Dias (apud Fernandes, op. cit., p. 116),
em seus estudos realizados sobre o tema, propoe uma classificacao didatica dos
paises, segundo o grau de liberdade e acolhida juridica que os mesmos conferem
as unioes homossexuais. Para tanto, aponta a autora o exemplo da cultura dos
paises Islamicos e Mulgumanos, cuja repressao extrema ao homossexualismo,
revela-se proveniente do apego aos usos e costumes que ha milenios foram, e
ainda sao, proliferados por meio da religiao.
Fala-se, outrossim, do caso do Afeganistao, cujas leis penais chegam a
considerar a homossexualidade como crime, ao qual sao cominadas sangoes de
multa, prisao, banimento e, ate mesmo, a pena capital.
Outros paises, a exemplo do Brasil, tidos como intermediaries, tratam
juridicamente o homossexualismo com indiferenga, haja vista o Direito Positivado
nao fazer qualquer mengao quanto a sua repressao nem tampouco a sua
protegao. E e neste cenario que parcela de juristas inclinam-se ao posicionamento
que se deve nao so reconhecer-se, mas dar-se a devida protegao juridica a uniao
homoafetiva.
Enfim,

existem

paises

mais

liberals,

que

a partir decada

de 80,

intensificaram a protegao juridica das mencionadas unioes. O primeiro pais a
reconhecer a uniao homoafetiva foi a Dinamarca, em 1989, atraves do Ato n. 372.
A disciplina dessa legislagao estabeleceu uma especie de parceria registrada, isto
e, um contrato registrado em cartorio, entre pessoas do mesmo sexo, maiores e
capazes, com forga de regulamentar a vida em comum do casal homossexual.
Referido pacto estipulava todos os direitos deferidos ao casamento tradicional,
inclusive, o direito de um dos companheiros a adotar o filho do outro.
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Outros paises como a Noruega, em 1992, e a Belgica, em 2003, embora
com algumas restrigoes - a exemplo da possibilidade de adogao -, inspirando-se
nos principios da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana passaram
tambem a reconhecer a uniao homossexual.
Nos Estados Unidos, de outro lado, ha posicionamentos divergentes sobre
a questao. Dando uma ideia dos numeros, Ana Paula Ariston Barion Peres (2006,
p.204) informa:

Nos Estados Unidos, estima-se que cerca de um milhao e meio a
cinco milhoes de criangas estejam sendo criadas por familias
homossexuais. ao passo que este numero alcanga o montante de
seis a 14 milhoes de criangas criadas por pelo menos um pai ou
mae homossexual.

Assim,

alguns

estados

norte-americanos,

por

exemplo,

vedam

expressamente qualquer tipo de oficializagao entre pessoas do mesmo sexo,
enquanto outros, atraves de suas Supremas Cortes, tern viabilizado o casamento
homossexual, como em Massachusetts, Havai, Alaska e em Vermont. Frise-se
que este ultimo e o unico a reconhecer, de forma plena, as unioes homossexuais
como instituigao familiar. Isso se deu por meio de uma Lei do ano de dois mil, que
passou a vislumbrar nos casais homossexuais os mesmos atributos pertinentes
as relagoes heterossexuais.
De igual modo, em Janeiro de 2002, na California, entrou em vigor uma Lei
que, alem de permitir aos pares homoafetivos o direito de registrar a respectiva
parceria domestica, garantindo-se, ainda, a faculdade de poder-se adotar o filho
do parceiro.
Um caso emblematico ocorreu na Pensilvania, onde um Tribunal conferiu o
direito a alimentos a uma lesbica. Esta mae de pentagemeos, provindos de uma
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inseminacao artificial, foi abandonada por sua parceira. Demonstra-se que, ao ser
cominada a referida obrigacao alargou-se o espago de reflexao acerca da
moderna nocao de paternidade socio-afetiva.
Os paises considerados subdesenvolvidos surpreenderam positivamente,
como no caso da Africa do Sul, primeiro pais no mundo a elevar em nivel de
garantia constitucional fundamental, o direito a orientagao sexual, proibindo
qualquer tipo de discriminagao. Israel, desde 1992, consagrou em lei a igual
oportunidade de emprego, no sentido de eliminar a discriminagao em relagao ao
homossexual frente ao mercado de trabalho. Na Suecia, em 1995, oficializaramse os lagos entre pessoas do mesmo sexo.
O Pacto Civil de Solidariedade - PACS, surgido na Franga, com a Lei 99944, de

15 de novembro de 1999, alterou o Codigo Civil daquele pais.

Estabeleceu-se

a

alternativa,

tanto

aos

casais

heterossexuais

como

homossexuais, de poder formalizar um instrumento contratual registravel em
cartorio, apto a delimitar os direitos e deveres a serem observados na vida
comum do casal, tanto em relagao um ao outro, quanto em relagao a terceiros.
Alguns doutrinadores, entretanto, buscam uma reforma em tal legislagao, vez que,
ainda, certas adogoes por casais homossexuais encontram obstaculos para se
efetivarem, nao restando outra alternativa a estes, senao a de omitirem sua opgao
sexual.
Dentre os paises nordicos, a Holanda, desde o ano de 2001, passou a
admitir o casamento de pessoas de mesmo sexo. Nao obstante, o direito
adquirido para realizagao de casamento por homossexuais so e assegurado
aqueles que preenchem alguns requisitos, como a nacionalidade holandesa ou,
pelo menos possuirem, esses casais, residencia no pais. A Lei tambem permite a
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adogao, desde que os adotandos sejam holandeses e que o casal conviva a pelo
menos tres anos.
A teor, Ana Paula Ariston (2006, p. 201) explica:

Em dezembro de 2000, a Holanda deu um grande passo na
historia, ao se tornar o primeiro pais a aprovar uma lei que permite
o casamento civil entre homossexuais, prevendo os mesmos
direitos e deveres conferidos aos casais heterossexuais.

Na America Latina, apenas a Argentina, atraves de uma lei de Buenos
Aires, regula a uniao civil entre casais homossexuais e heterossexuais. Todavia,
mencionada legislagao silencia-se quanto a possibilidade de adogao.
A Espanha avanga no sentido de uma protegao mais geral da uniao
homossexual,

ao

oportunizar

o

reconhecimento

de

alguns

direitos

aos

homoafetivos. Explica-se: foi aprovado o projeto lei 13/2005, em junho de 2005,
numa historica e polemica votagao (187 votos a favor, 147 contra e 4 abstengoes)
modificando

o

Codigo

Civil

espanhol

com

vistas

a

permitir

aos

casais

homossexuais o direito ao casamento e a adogao conjunta.
De toda sorte, a maior parte da doutrina e da jurisprudencia, em todas as
nagoes, posiciona-se acerca da igualdade entre todo ser humano, inclusive ao
direito de se inserir uma crianga ou adolescente em um lar.

CAPITULO 2 FAMILIA SUBSTITUTA.

Neste segundo capitulo, procurar-se-a discorrer sobre o historico do
modelo de familia, fazendo uma retrospectiva sobre o desenvolvimento da familia
substituta, bem como, as modalidades de familia substituta.

2.1 Historico do Modelo de Familia

Dentre as varias teorias que buscam explicar a origem do conceito de
familia, merece destaque aquela inserta na Biblia e fundada no preceito judaicocristao pelo qual Deus teria feito o homem e a mulher, um para o outro, e os
mandado crescer e se multiplicar (Gn. 1:27-28).
A passagem biblica suso mencionada ilustra a ideia de familia como uma
instituicao politico-religiosa, cujo objetivo era a procriacao e a concentracao e
transmissao do patrimonii Por muitos anos, foi a referenda a tal preceito que
justificou o modelo patriarcal de casamento, pelo qual a mulher era tratada,
unicamente, como instrumento de reprodugao para a continuidade da especie.
Nessa epoca, a maior parte da populacao ocupava a zona rural e a familia
tinha o papel de unidade de produgao em si mesma, razao por que imaginavam
que a procriacao poderia fomentar-lhes melhores condigoes de vida. Na esteira
dessa crenga, expandiram o alcance do termo familia para alem de pais e filhos,
englobando parentes e demais agregados.
Com o passar do tempo, porem, a populagao foi se deslocando do campo
para as cidades. Adveio a Revolugao Industrial, que operou entre tantas outras
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uma gradativa modificagao no seio familiar, proporcionando a mulher um novo
papel perante a sociedade, mediante sua introducao no mercado de trabalho.
No Brasil, o modelo familiar que perdurou ate meados do seculo XX foi
notadamente a organizagao institucional da familia romana, em que o casamento
importava a conjungao do patrimonio dos nubentes, o qual ficava aos cuidados e
administracao do pater. Tanto assim que, as C o n s t i t u t e s de 1824 e de 1891
sequer fizeram referenda a familia ou ao casamento, que somente em 1934
mereceu a tutela constitucional, a despeito de seus integrantes, como pessoas,
mesmo nessa carta, nao gozarem de protegao juridica.
Com a evolugao da sociedade; consequentemente houve modificagoes no
comportamento humano. O homem passou a questionar os rigidos padroes
ditados pela Igreja e pressionou o Estado a uma tomada de posigao a favor da
liberdade social, politica e religiosa, direcionando o Direito a tutela e protegao das
novas situagoes vivenciadas cotidianamente, tais como o advento das familias
alternativas.
Desta feita, em 1988, com a promulgagao da Constituigao Federal, todos
os familiares foram reconhecidos e tratados como sujeitos de direitos tendo suas
individualidades respeitadas.
Hodiernamente, ao lado da formagao familiar ortodoxa composta por pai,
mae e filhos, verifica-se o crescimento de modelos familiares alternatives, a
exemplo da familia monoparental, formada por um dos pais e o filho; daquela
constituida apenas por irmaos ou primos; das formadas entre tios e sobrinhos ou
avos e netos; e, por que nao?, da familia formada por homossexuais, sem filhos,
com filhos de um deles ou ate com filhos adotados por qualquer dos dois.
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Pela atual conjuntura social, fica dificil represar num determinado conceito
os varios aspectos da chamada familia moderna. O que se pode afirmar, ao certo,
e que nunca antes, em qualquer outro momento da historia, os sentimentos e
afetos foram expressos com tamanha verdade e consciencia, nao obstante a
repressao ou o julgo familiar ou social e, a despeito do preconceito que ainda
perdura, presentes o amor e o afeto, todas as formagoes humanas que cumprem
uma fungao familiar no seu dia a dia, fazem jus a serem reconhecidas como
entidades familiares.
A esse respeito, Fernandinho Martins (2002,P.01)

[...] Formas de relacionamento novas resultam em arranjos
ineditos, o que significa que a partir de agora o afeto vale muito
mais do que lagos burocraticos. A possibilidade de escolher as
pessoas com quern se quer viver - a chamada "nova familia" abre um leque variado de combinagoes possiveis em que o amor
parece ser a chave do relacionamento.

A partir de entao, o conceito de familia foi ampliado, reconhecendo-se a
possibilidade

de

sua

origem

na

informalidade,

na

uniparentalidade

e,

principalmente no afeto. A familia de hoje e considerada a celula mater da
sociedade, tendo em vista nao ser apenas uma instituigao decorrente do
matrimonio, ou, se limitar a fungao meramente economica, politica ou religiosa,
mas, sobretudo significar o ambiente de desenvolvimento da personalidade e da
promogao da dignidade de seus membros. Gragas a essa repersonalizagao da
entidade familiar, e que filhos adotados ou havidos fora do casamento tern os
mesmos direitos, assim como os casais quern vivem em uniao estavel possuem o
mesmo amparo legal daqueles que se encontram casados.
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Bem resumiu Jane Justina Maschio (2002, p. 01), as diversas formas que
o ser humano consegue se reunir, hoje em dia, em torno do afeto:

A liberacao sexual, sem duvida, em muito contribuiu para a
formagao desse novo perfil de familia. Nao ha mais necessidade
do casamento para uma vida sexual plena. (...) O objetivo dessa
uniao nao e mais a geracao de filhos, mas o amor, o afeto, o
prazer sexual. Ora, se a base da constituicao da familia deixou de
ser a procriacao, a geragao de filhos, para se concentrar na troca
de afeto, de amor, e natural que mudangas ocorressem na
composigao dessas familias. Se biologicamente sao impossiveis
duas pessoas do mesmo sexo gerar filhos, agora, como o novo
paradigma para a formagao da familia - o amor, em vez da prole os "casais" nao necessariamente precisam ser formados por
pessoas de sexos diferentes.

Segundo Maria Berenice Dias (1999,p.88), um conceito moderno de familia
e:

Comprovada a existencia de um relacionamento em que haja vida
em comum, coabitagao e lagos afetivos, esta-se a frente de uma
entidade familiar, forma de convivio que goza de protegao
constitucional. nada justificando que se desqualifique o
reconhecimento dela, pois o so fato dos conviventes serem do
mesmo sexo nao permite que Ihes sejam negados os direitos
assegurados aos heterossexuais.

Constata-se que, a familia nao esta em crise, como muito se escuta dizer,
mas se encontra em um processo de transformagao diante das inumeras
mudangas sociais. Cada nuance existente na sociedade precisa de uma protegao
maior do Estado, para que os conflitos sejam resolvidos da melhor maneira
possivel.
A teor, pronuncia-se Enezio de Deus (artigo: Decisoes Judiciais Ineditas
viabilizam Adogao por Casais Homossexuais no Brasil, 2005)
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Alem de desaconselhado diferenciar onde o legislador nao o faz
(como na ampla caracterizacao de familia substituta e de casal,
consoante no Estatuto da Crianca e do Adolescente, nao restringe
quanto a orientacao sexual), e importante sintonizar a prestacao
jurisdicional como os avangos sociais, para alem dos
subjetivismos (dos temores injustificados) ou dos preconceitos,
que tern determinado o indeferimento, de piano, das petigoes
iniciais formuladas por pares homossexuais, que desejam oferecer
uma seguranga juridica maior aos menores e Ihes educarem
juntos.

Nesse diapasao, percebe-se que a legislagao precisa acompanhar as
transformagoes sociais, barrando os preconceitos e mitos que estao impregnados
nas leis ultrapassadas e vetustas.

2.2 Retrospectiva sobre o desenvolvimento da Familia Substituta

A historia da familia substituta e quase tao antiga quanto a humanidade.
Brota do espirito de solidariedade enrustido no ser humano e se destina a suprir
as mais diversas possibilidades de ausencia da familia natural.
Prevalente que a regra e a permanencia dos filhos junto aos pais
biologicos, no entanto, ha situagoes que obrigam o distanciamento do infante,
provisoria ou definitivamente, dos seus genitores. Tais situagoes delineiam-se ate
mesmo nas fabulas e lendas que durante seculos foram contadas de pai para
filho, perpetuando a ideia de adogao e familia substituta como caractere social.
Veja-se a exemplo a fabula dos irmaos Romulo e Remo, criados por uma Loba;
ou a historia do lord ingles que foi cuidado por gorilas; a lenda de Mogli, o menino
das selvas; e a milenar historia de Moises, que sem saber, foi criado como
herdeiro do farao, sendo filho de escravos.
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Pungente, pois. na historia do homem e na sua imaginacao, inumeros
casos de familia substituta; podendo-se constatar, sobremaneira, nos exemplos
acima mencionados a facilidade e a perfeita adequacao da crianga a familia que a
recebe, compartilhando seus costumes e os adotando para si. Ademais, percebese uma acentuada relagao afetiva entre a familia substituta e a crianga, em que
pese as diferengas aparentemente intransponiveis, quais sejam, a irracionalidade
ou a realeza.
Esse aspecto - a facil adequagao - mais do que presente em fabulas ou
lendas, e comprovado pela realidade atual, que mostra com muito vigor, cada vez
mais, circunstancias e situagoes como a pobreza e o abandono, de que exsurge a
familia substituta como unica solugao possivel.
Rodrigo da Cunha Pereira (2000, p.585) preleciona acerca do assunto:

As familias substitutas e os pais socios cumprem tambem a
fungao de suprir o desamparo e abandono, ou pelo menos parte
dele, das criangas e adolescentes que nao tiveram o amparo dos
pais biologicos. Assim podemos dizer que o ECA, alem de ser um
texto normativo, constitui tambem em uma esperanga de
preenchimento e respostas as varias formas de abandono social
psiquicos de milhares de criangas.

2.3 Modalidades de Familia Substituta

A familia, a sociedade e o Estado tern o dever de assegurar a crianga e ao
adolescente, o direito a vida, a saude, a alimentagao, a educagao, ao lazer, a
profissionalizagao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia
familiar e comunitaria, alem coloca-los a salvo de toda forma de negligencia,
discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao.
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A Declaracao Universal dos Direitos da Crianga e incisivo ao afirmar no seu
art. 6° que:

Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua
personalidade, a crianga precisa de amor e compreensao. Criarse-a, sempre que possivel, aos cuidados e sob a responsabilidade
dos pais, e em qualquer hipotese, num ambiente de afeto e de
seguranga moral e material; salvo circunstancias excepcionais, a
crianga de tenra idade nao sera apartada da mae.

Neste mesmo sentido, posicionam-se a Carta Magna de 1988, em seu art.
227 e o Estatuto da Crianga e do Adolescente, art. 19, quando garantem a toda
crianga e a todo adolescente o direito a convivencia familiar, ou melhor, o direito
de ser criado e educado no seio de uma familia.
A fim de proporcionar essa convivencia familiar, em todas as situagoes
possiveis, encontra-se nas correntes doutrinarias o sentido da Familia Substituta,
como sendo aquela que se propoe a trazer para dentro de sua casa uma crianga
ou um adolescente, tornando-o uma parte integrante daquele nucleo familiar com
os mesmos direitos do filho de sangue, do filho natural.
Esse individuo, entao, passara a ser membro da familia que o acolhe, que
Ihe proporciona um lar, amor, respeito e todos os beneficios que possam ser
auferidos a ele, sobretudo, a efetivagao de sua cidadania.
Como ja explanado no item anterior, nao ha discussao a respeito disso, o
ideal e que os filhos vivam em companhia de seus pais biologicos, todavia, nao
pode a sociedade se furtar de reconhecer a necessidade da colagao em familia
substituta, quando a situagao fatica aponta para ela como solugao mais acertada
para o filho.
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No mais das vezes a situacao motivadora do afastamento da crianca ou
adolescente de sua familia natural e causada pelos proprios pais que os
abandonam a propria sorte, restando a imperiosa necessidade de inseri-los em
outra entidade familiar, a substituta, que objetiva suprir, em tese, todos ou parte
dos encargos relegados pelos pais biologicos.
A colocagao em familia substituta nao foi uma inovagao do ECA, posto que
a Lei n°. 6.697/79 (Codigo de Menores), ja a estabelecia sob as modalidades de
delegacao do patrio poder, guarda, tutela, adogao simples e adogao plena.
Hodiernamente, seguindo a linha do revogado Codigo, a colocagao em lar
substituto permanece com a natureza juridica de medida de protegao (art. 101,
VIII do ECA e art. 14 do Codigo de Menores), no entanto, possui apenas tres
modalidades: a tutela e a guarda, que possuem carater provisorio; e adogao que
possui carater definitivo. Mister frisar a impossibilidade de colocagao em familia
substituta por meios outros que nao os previstos no artigo 28 do ECA, ja
mencionados acima.
A guarda, que e a modalidade mais simples de colocagao em familia
substituta, nao retira o poder familiar dos pais sanguineos, diferentemente da
tutela que pressupoe a suspensao ou mesmo a destituigao do poder familiar,
conforme o paragrafo unico do artigo 36 do ECA.
A adogao, modalidade juridicamente mais complexa de colocagao em
familia substituta, tern como consequencia o rompimento dos vinculos de
parentesco com a familia natural, exigindo a destituigao do poder familiar. Os
requisitos gerais para o deferimento da guarda, da tutela ou da adogao, isto e,
os pressupostos para o deferimento da colocagao em familia substituta, estao
elencados nos artigos 28 e seguintes do ECA.
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A proposito, esses artigos norteiam a finalidade assistencial do instituto
quando determinam a oitiva da crianga ou do adolescente (art. 28, §1°); a
observancia da relagao de parentesco e afinidade ou afetividade entre o pretenso
guardiao e o menor (art. 28, §2°); a possibilidade de indeferimento da medida no
caso de incompatibilidade ou ambiente inadequado (art.29); a proibigao da guarda
para terceiros ou entidades sem autorizagao judicial (art.30); a excepcional idade
da adogao internacional como medida, nao sendo cabivel o deferimento de
guarda provisoria ou definitiva para estrangeiros nao residentes no Brasil (art. 31);
e a formalidade de um compromisso firmado, mediante termo lavrado nos autos e
registrado em Cartorio em livro proprio (art. 32).
O instituto da adogao insere a crianga ou o adolescente como membro da
familia, e, nesse caso, a protegao sera muito mais integral. Atraves dela o(s)
adotante(s) exercera(ao) a paternidade em sua forma mais ampla, a paternidade
do amor e do afeto. E a chamada paternidade escolhida, que nas palavras de
Rodrigo da Cunha Pereira, e a verdadeira paternidade, haja vista estar ligada a
escolha, ao desejo.
A adogao nao se direciona a preencher as expectativas de pessoas
impossibilitadas de gerar filhos naturais, completando assim a familia; Na maioria
dos casos, da-se ao contrario, a escolha e realizada pela crianga ou adolescente,
e nesse processo e que entra um ingrediente indispensavel: o amor, a vontade de
ser feliz.
Assim posiciona-se Lucia Maria de Paula Freitas (2001, p. 153):

[...] que a adogao e sempre via de mao dupla, que pais e filhos se
adotam e nao os pais aos filhos e que essa relagao de troca vai-se
dando na orbita familiar mais ampla.
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Em sintese, e precise- construir uma base solida, em que o sentimento sera
a pilastra de sustentagao do mandamento constitucional do art. 227, § 6°, que,
ademais, proibe qualquer discriminagao com relagao a origem dos filhos,
sabendo-se que so se efetivara a adogao quando houver a troca de sentimento
entre todos os membros da nova familia.

CAPiTULO 3 ADOQAO POR CASAIS HOMOSSEXUAIS

Procura-se neste terceiro capitulo discorrer sobre o conceito e natureza
juridica, legitimidade, requisitos para adotar, os requisitos instituidos pelo novo
codigo civil e pelo ECA, heterossexualidade e requisito para adotar?, ha
possibilidade de adogao por casais do mesmo sexo?.

3.1 Conceito e Natureza Juridica

A adogao e um vinculo juridico atraves do qual uma pessoa ou um casal
assume como filho uma crianga ou adolescente gerando por outras pessoas,
tornando filho pela lei e pelo afeto. O proprio termo, adogao, origina-se do latim,
adoptio, que significa tomar alguem como filho.
Para compreender o instituto da adogao e fundamental indagar o seu
conceito. A Lei 8.069/90 traz, em seu bojo, apenas tres meios de insergao de um
individuo em familia substituta: a adogao, a guarda e a tutela.
A presente pesquisa delimita-se ao instituto da adogao, por isso, destacarse-a alguns conceitos referentes ao mesmo.
Arnaldo Wald ( 1991, p. 183) conceitua a adogao como "um ato bilateral que
gera lagos de paternidade e filiagao entre pessoas para os quais tal relagao
inexiste naturalmente".
Elucida Silvio Salvo Venosa (2004, p. 367) que "a adogao e uma
modalidade artificial que busca imitar a filiagao natural".
Segundo Maria Helena Diniz (2004, p. 448) o instituto da adogao e "o ato
juridico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguem estabelece,
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independentemente de qualquer relagao de parentesco consanguineo ou afim,
um vinculo ficticio de filiagao, trazendo para sua familia, na condigao de filho,
pessoa que, geralmente, Ihe e estranha".
Em obra sobre o Direito da Infancia e Juventude, Jose de Farias Tavares(
2001, p.151-152) conceitua o ato de adotar como ato judicial complexo (...) que
transforma, por ficgao juridica, sob total discrigao, um estranho em filho do
adotante, para todos os fins de direito e para sempre.
Apesar dos conceitos serem diversos, todos conflui a um ponto comum: a
criagao de vinculo juridico de filiagao.
A adogao e, portanto, o vinculo de parentesco civil que estabelece, entre
adotante e adotado, um liame civil irrevogavel e definitivo de paternidade e
filiagao, com todos os efeitos legais, capaz de desligar o adotado de qualquer
vinculo

com

os

pais

biologicos,

exceto

com

relagao

aos

impedimentos

matrimoniais.
Sobre a natureza juridica da adogao, a doutrina divide-se em cinco
correntes. A primeira defende a adogao como uma instituigao; a segunda a
entende como um ato juridico; a terceira explica a adogao como de natureza
hibrida; a quarta ve no instituto um contrato; a quinta corrente conceitua a adogao
como um ato complexo.
Porem, em face do foco deste trabalho, far-se-a um delineamento apenas
acerca das caracteristicas da quarta e quinta correntes.
A corrente que via na adogao um legitimo contrato era acolhida pela
maioria dos civilistas

no seculo XIX e estruturava-se, essencialmente,

no

argumento da predominancia de manifestagao da vontade dos envolvidos no ato.
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Vale dizer, por oportuno, que o Codigo Civil de 1916 recepcionava em seu texto
tal corrente.
Entretanto, sob a otica de que a adogao nao possui conteudo economico,
nem tampouco permite a mesma liberdade de pactuar verificada nos contratos em
geral, ocorreu um verdadeiro abandono dessa teoria.
A outra corrente leciona, como visto acima, ser a adogao verdadeiro ato
complexo, tendo em mira que, para a pratica deste, concorrem os interessados e
o Estado. Assim, na concepgao dos que assumem esse entendimento, dois sao
os momentos verificados na formalizagao do ato. O primeiro e percebido na fase
postulatoria, atraves da manifestagao de vontade das partes envolvidas; o
segundo

revela-se

na

oportunidade

em

que

o

Poder

Publico

intervem,

deliberando, atraves de competente sentenga, acerca da conveniencia ou nao da
adogao.

3.2 Legitimidade

O Estatuto da Crianga e do Adolescente, bem como o Codigo Civil,
determinam que so as pessoas maiores de 18 (dezoito) anos detem legitimidade
para adotar. Entretanto, vale lembrar que essa legitimidade (ativa) reclama outros
requisitos. Isso porque determinadas pessoas, conforme a posigao juridica frente
ao adotando, estao impedidas de celebrar, validamente, o ato de adotar, mesmo
que comprovem tal maioridade.
Fala-se, neste sentido, em impedimento parcial e total. O primeiro, referese as figuras do tutor e do curador, que so serao legitimos adotantes apos a
exoneragao do respectivo munus publico. Dai denominar-se parcial.
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O impedimenta total, a seu turno, recebe essa nomenclatura em vista da
previsao de impossibilidade definitiva que recai sobre pessoas especificas para a
pratica do ato de adotar. Cita-se o caso da restricao contida no § 2°, do art. 42, do
ECA, que proibe, de forma perpetua, os ascendentes e irmaos do adotando de
adota-lo. Tem-se, destarte, que se trata de proibicao total.
Noutro lado, com o advento da nova ordem constitucional de 1988 nao ha
se falar em qualquer restrigao no que tange a sexo, cor, religiao, situacao
financeira, preferencia sexual, sob pena de manifesta afronta dos principios
constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa humana.
Em sede de legitimidade passiva, estatui-se que todas as criangas e
adolescentes que nao possuam familia natural podem ser adotadas. Diz-se, ao
mais, nao so essas, mas qualquer uma cuja impossibilidade de reintegragao ao
seio familiar primitivo seja verificada.
Assim, da ordem de exigencias acima expendidas, infere-se inexistir
qualquer impedimento legal capaz de restringir a adogao por homossexuais. E
dizer, ao contrario, a consagragao dos direitos fundamentals,

precisamente

atraves do principio da igualdade da pessoa humana, faz levar o raciocinio que
seja ao entendimento de que tal modalidade de adogao nao e apenas permitida,
mas deve, sobretudo em fungao de sua relevancia juridica, ser protegida
legalmente.

3.3 Requisitos para adotar

3.3.1 Os requisitos instituidos pelo Novo Codigo Civil e pelo ECA
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O novo Codigo Civil estabelece que o instituto da adogao compreende
tanto a de criangas e de adolescentes como, inclusive, a de maiores. Obviamente,
diante do carater eminentemente publico desta especie de ato, e exigido
procedimento judicial em ambos os casos.
Some-se que a adogao tern natureza juridica de negocio bilateral e solene.
Seus principals requisitos sao: a) idade minima de dezoito anos para o adotante;
b) diferenga de dezesseis anos entre adotante e adotando; c) consentimento dos
pais ou representantes legais de quern se deseja adotar; d) concordancia do
adotando, se contar com mais de doze anos; e) processo judicial; f) e efetivo
beneficio

ao adotante. Todavia, cabe frisar, com

relagao ao

mencionado

consentimento, nao sera este exigido a crianga ou ao adolescente cujos pais
sejam desconhecidos ou que nao mais possuam o poder familiar.
Ainda, tem-se que a adogao por ambos os conjuges ou companheiros so
podera ser formalizada desde que um deles tenha dezoito anos de idade e seja
comprovada estabilidade da familia. Seguindo a linha de exigencias, dispoe o art.
1.622, do Codigo Civil:

Ninguem pode ser adotado por duas pessoas, salvo se forem
marido e mulher, ou se viverem em uniao estavel. Os divorciados
e os judicialmente separados poderao adotar conjuntamente,
contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, e
desde que o estagio de convivencia tenha sido iniciado na
constancia da sociedade conjugal.

Para a adogao por tutores e curadores, relembre-se, e necessaria a
exoneragao do munus publico, que so se dara com prestagao de contas da
respectiva administragao e o pagamento de eventual saldo devedor.
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Releva notar, desde logo, que, em todos os casos, a morte do adotante
nao tern o condao de restaurar o poder familiar dos pais naturais, caso em que o
adotado ficara sob tutela.
No tocante aos principals efeitos da adogao, costuma-se dividi-los em
efeitos de ordem pessoal e de ordem patrimonial. Os de ordem pessoal estao
relacionados ao parentesco, ao poder familiar e ao nome; os de ordem patrimonial
concernem aos alimentos e ao direito sucessorio.
Outro ponto importante e que com a adogao o filho adotivo passa a ser
equiparado ao consanguineo sob todos os aspectos, haja vista que fica agora
sujeito ao poder familiar dos adotantes. Desse modo, a adogao atribui a situagao
de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vinculo com os pais e parentes
consanguineos, salvo quanto aos impedimentos para o casamento.
Noutro passo, se um dos conjuges ou companheiros adota o filho do outro,
permanecem inalterados os vinculos de filiagao entre o adotado e seu pai ou mae
natural.
Frisa-se, enfim, que as relagoes de parentesco se estabelecem nao so
entre o adotante e o adotado, mas tambem entre aquele e os descendentes
deste, bem como entre o adotado e todos os parentes do adotante.
E

de

consignar-se,

ainda,

que,

em

fungao

da

impossibilidade

de

impugnagao do reconhecimento da adogao por parte do adotante, e considerado
ineficaz qualquer termo ou condigao que venha a subordinar tal ato. Em se
tratando de filho maior, este, nao pode ser reconhecido sem o seu consentimento,
assim como o menor pode impugnar tal reconhecimento, nos quatro anos que se
seguirem a sua maioridade, ou a sua emancipagao.
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No mesmo diapasao, o Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei 8069/90,
preve, inicialmente, os seguintes requisitos para a pratica do ato de adotar:
capacidade do adotante, ser este maior de 21 (vinte e um) anos e contar com
uma diferenga de idade de 16 (dezesseis) anos em relagao ao adotado. Sobre
essas premissas elencadas, coloca-se em breve evidencia a que faz mengao a
maioridade. Neste sentido, dispoe o art. 42 da retrocitado Estatuto: "podem adotar
os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil".
No entanto, salienta-se ser intuitivo que mencionada exigencia quanto a
maioridade do adotante esta expressamente revogada pelas disposigoes do
Novel Diploma Civil. Como se sabe desde a entrada em vigor de tao importante
Lei, os maiores de 18 (dezoito) anos passaram a ter capacidade para pratica de
todos os atos da vida civil, de modo que afastada esta, definitivamente, qualquer
interpretagao extensiva neste campo, vez que se trata de materia restritiva de
direito.
Inobstante as restrigoes mencionadas, tem-se, haja vista o enfoque social
dado ao instituto da adogao por meio da nova ordem surgida com a Constituigao
da Republica de 1988, que uma das mais distintas regras a serem observadas e a
contida no art. 43, ainda da Lei 8069/90, que estabelece: "a adogao sera deferida
quando apresentar reais vantagens para a adotando e fundar-se em motivos
legitimos". Dessume-se, por conseguinte, que o norte apresentado pelo legislador
aponta para a concreta tutela dos interesses da pessoa que venha a ser adotada.
Assim, na otica da referida legislagao, tal instituto tern por objeto primordial
solucionar o problema da paternidade irresponsavel, bem como o do menor
desassistido. Neste sentido, em face da ausencia dos pais biologicos ou pela
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destituigao do correspondente patrio poder ou, ainda, quando tais genitores
autorizarem o pedido de adogao, depreende-se que deve ser ela autorizada.

3.3.2 Heterossexualidade e requisito para adotar?

Sobre a tematica. ha posicionamentos divergentes, dos quais se sobressai
o entendimento de que a heterossexualidade e uma especie de requisito subjetivo
para adotar.
Dai alguns doutrinadores defenderem a corrente que apregoa nao ser
possivel

a adogao

requerida

por

casais

homossexuais.

Os

fundamentos

relacionam-se, em suma, com as questoes de ordem moral e de melhor ambiente
para o desenvolvimento do adotando.
Vejamos o pocisionamento de Arnaldo Marmittt (1993 , p,112, 113):

Se de um lado nao ha impedimento contra o impotente, nao vale o
mesmo quanto aos travestis. aos homossexuais, as lesbicas, as
sadicas, etc., sem condigoes morais suficientes. A inconveniencia
e a proibigao condiz mais com o aspecto moral, natural e
educativo" (Arnaldo Marmitt, em seu livro Adogao, num capitulo
denominado Adogao por pessoas contra-indicadas).

No mesmo sentido, corrobora que os homossexuais tenham um referencial
desvirtuado do papel de pai e mae, tal adogao poderia acarretar risco ao bem
estar psicologico do adotado.
Senao vejamos o entendimento de Fernanda de Almeida Brito (2005, p, 55)

No caso de dois homossexuais que vivam juntos, muito embora
nao haja nenhum impedimento legal, entendemos que essa
adogao nao deveria ser possivel, pois o adotado teria um
referencial desvirtuado do papel de pai e de mae, alem de
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problemas sociais de convivencia em razao do preconceito,
condenacao e represalia por parte de terceiros, acarretando um
risco ao bem-estar psicologico do adotado que nao se pode
ignorar.

Entretanto, cabe o registro de que, sobre os entendimentos
transcritos, Maria Berenice Dias, a contrario sensu,

acima

nao ve nas suas justificativas

motivos suficientes para barrar o pedido de adogao por casais homossexuais.
Argumenta a ilustre Desembargadora que, se o legislador se preocupasse
com tais questoes, estas deveriam ter impedido o mesmo de promulgar a Lei do
Divorcio, vez que, mencionada legislagao preve, por exemplo, que: "separados os
pais, a crianga passara a viver com apenas um dos genitores". Assim, se nesta
hipotese o legislador nao anteviu qualquer prejuizo para a pessoa que passasse a
conviver

com

somente

um

dos

consortes,

e

consequentemente

sob

a

responsabilidade de "um so sexo", por que veria o mesmo prejuizo na adogao por
homossexuais sob tal fundamento.
A teor, veja-se o que a referida especialista informa ( 2000, p. 07):

A faculdade de adotar e outorgada tanto ao homem como a
mulher, bem como a ambos conjunta ou isoladamente. Nada tern
a ver com a opgao de vida de quern quer adotar, bastando que
sejam preenchidos os requisitos postos nos arts. 39 e seguintes.

Defendendo ainda a possibilidade da adogao por casais homossexuais
a

podemos encontrar Dr. Paulo D. Lopes Angelio, MM. Juiz da 3 Vara Civel de
Pouso Alegre/MG in Boletim Universitario do 3° Simposio da Faculdade de Direito
do Sul de Minas, Inovagoes no Direito material Civil: "Uniao entre Homossexuais":

[...] Em relagao ao homossexualismo nao existe nada no
ordenamento juridico que proiba ou permita a adogao pelo 'gay'.
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O que existe, em principio, e projeto de Marta Suplicy, entao
deputada federal, que visa regularizar a uniao entre pessoas do
mesmo sexo, hoje em tramitagao no Congresso Nacional.

E continua o MM. Juiz enfatizando o principio da isonomia, a saber, que
todos sao iguais perante a lei sem distincao de qualquer natureza, leia:

[...] deve-se manejar a CF/88, repetindo o artigo 227, §§5° e 6°, o
qual trata especificamente da adogao, conjugando-o com o artigo
5° caput' prevendo este ultimo dispositivo que todos sao iguais
perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, quando se
buscou eliminar as praticas discriminatorias.

Alguns psicanalistas defendem que a homossexualidade deve ser tratada
com tranquilidade, afastando a ideia de transgressao. Todavia, a tendencia e
aquela de se permitir a adogao gay (homossexual), cujos requisitos objetivos e
subjetivos a serem apreciados, serao os mesmos que imperam para os
heterossexuais.

Em

razao

disto,

exigir-se-a

a

intervengao

de

equipe

interprofissional, composta por assistentes sociais e psicologos, que fornecerao
rigoroso

estudo

socio-psicologico

do

caso,

dando

uma

radiografia

do

comportamento do adotante ou adotantes homossexuais na comunidade a que
pertengam. O que se condenaria, impedindo o deferimento da adogao, seria o
comportamento

desajustado

do

homossexual,

nao

importando

a

sua

homossexualidade.
Nao se perca de vista, contudo, que deferida a adogao pelo E.C.A. ou por
forga de seus dispositivos, ela tern carater irrevogavel, constituindo-se de forma
plena. Conquanto se reconhega que a familia substituta que se oferece ao
adotando, composta

por homossexual ou homossexuais, foge ao conceito

tradicional de familia, formada naturalmente por um homem e uma mulher pai e
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mae, biologicos ou nao. Nao se ignore que estamos tambem tratando do destino
de milhares

ou

milhoes

de criangas, sem-teto,

sem familia, sem futuro,

condenados a viverem sob total abandono, perambulando pelas ruas, ao relento,
pelos morros e favelas, praticamente alijados do menor conforto ou carinho,
aconchegados apenas pelo ar tenebroso da violencia endemica. Afasta-las desse
mal nao seria vantajoso e moralmente legitimo, mesmo que pelas maos de um
homossexual, porem superior no gesto 'humanitario de adotar'.

3.3.3 Ha possibilidade de adogao por casais do mesmo sexo?

Esta questao tern sido alvo de discussao em toda a doutrina internacional,
seja a dos paises mais tradicionalistas, seja a dos paises mais receptivos as
mudangas que frequentemente emergem das relagoes interpessoais.
Preambularmente,

deve-se

deixar

consignado

que

nao

ha

nenhum

dispositivo legal a impedir a adogao em razao da opgao sexual do adotante.
De

toda

sorte,

durante

muito

tempo

os

pedidos

de

adogao

por

homossexuais foram indeferidos e/ou improcedentes, em vista do argumento,
simplista, de que uma convivencia domestica dessa natureza, considerada por
muitos "anormal", impediria um bom desenvolvimento da crianga e do adolescente
como pessoa.
Questiona-se, o seguinte: ser homossexual e ser anormal? E ter uma
conduta desvirtuada?
O Estatuto da Crianga e do Adolescente, em seu art. 29, prioriza a
existencia de reais vantagens para o adotando, quando em seu texto preceitua:
nao se deferira colocagao em familia substituta a pessoa que revele, por qualquer
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modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou nao ofereca ambiente
familiar adequado.
O supra citado artigo traz em seu bojo a expressao "ambiente familiar
adequado", cuja significancia abrange desde os principios morais, que devem
reger a educacao de uma crianga ate o que a sociedade chama de bons
costumes, necessarios a aceitagao futura do adotado pelo meio.
Observe-se que, e consequencia de indeferimento da adogao requisitada
por pessoas que nao apresentem formagao moral adequada, haja vista desvirtuar
o que impoe o art. 33 do Estatuto da Crianga e do Adolescente, a saber, o dever
de assistencia moral ao adotando. Nao obstante, e inaceitavel que a sociedade
prejulgue, pelo tao so fato de serem os adotantes homossexuais, que os mesmos
desfrutam de vida promiscua e desregrada, amparando-se nisso e no dispositivo
supra citado para indeferir-lhes o pedido de adogao.
A visao que a sociedade tern a respeito dessa relagao homoafetiva, no
entanto, e caricaturada por seculos de discriminagao e preconceito, podendo-se
afirmar que, diferentemente de suas crengas, casais homoafetivos, tanto quanto,
casais heterossexuais possuem parceiros fixos, sao fieis um ao outro e buscam
viver de maneira integra e harmonica em seus lares.
A adogao, na esteira dos artigos 29 e 33 do ECA, so sera deferida aqueles
que, comprovadamente, possuam comportamentos compativeis com a natureza
do

instituto

analisado,

que

apresentem

conduta

adequada

e

condigoes

psicossociais de char e educar uma crianga ou adolescente.
Nesse sentido se expressa Maria Berenisce Dias (2001, p.12):

A priori, nao se pode declarar ser o ambiente familiar inadequado
com a natureza da medida ou que a relagao afetiva de duas
pessoas do mesmo sexo seja incompativel.
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Dita postura revela-se nitidamente preconceituosa, e, conforme lembra a
autora

supra

mencionada,

as

relacoes

homoafetivas

assemelham-se

ao

casamento e a uniao estavel, devendo os julgadores atribuir-lhes os mesmos
direitos conferidos as relagoes heterossexuais, dentre eles o direito a guarda e a
adogao de menores.
Ademais, o deferimento de colocagao em familia substituta nao depende
da orientagao sexual, mas da conduta moral daqueles que almejam constituir uma
familia. Nesse entendimento, Joao Batispta Vilela ( 2003, p.10), comentando o
caso do menino Chicao, filho da cantora Cassia Eller, afirmou que diariamente
nas Varas da Infancia e Juventude sao decididos casos semelhantes, que apenas
por se tratar de uma pessoa publica. a midia alardeou como "decisao inedita" a
concessao a companheira da cantora, Maria Eugenia, da guarda do filho de sua
parceira falecida.
Senao, veja-se o posicionamento do referido autor(2003, p. 10):

Nao e a preferencia erotica do guardiao ou da guardia que o juiz
se funda para atribuir ou manter a guarda e, sim, nas qualidades
morais e nas condigoes materials de quern a pretenda. Faltassem
a Eugenia atributos adequados e Chicao teria de ser afastado de
sua companhia, mesmo em vida de Cassia.

De fato, com o passar dos anos e com a evolugao da sociedade, os
entendimentos juridicos foram se adequando as novas realidades, inclusive
concedendo adogoes independentemente da opgao sexual do adotante, haja vista
priorizarem, as decisoes, os interesses do adotando. Ademais os estudos e
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pareceres psicologicos e psiquiatricos, ja relatam que a orientagao sexual dos
pais nao influencia a dos filhos.
Conforme, cita Maria Berenice Dias (2000, p. 09):

Na California, desde meados de 1970, vem sendo estudadas a
prole de familias nao-convencionais, filhos de hippies e de quern
vive em comunidade ou em casamentos abertos, bem como
criangas criadas por maes lesbicas ou pais gays. Concluiram os
pesquisadores que filhos com pais do mesmo sexo demonstram o
mesmo nivel de ajustamento encontrado entre criangas que
convivem com pais dos dois sexos. Nada ha de incomum quanto
ao desenvolvimento do papel sexual dessas criangas. As meninas
sao tao femininas quanto as outras e os meninos tao masculinos
quanto os demais.

Tambem nao foi detectada qualquer tendencia importante no sentido de
que filhos de pais homossexuais venham a se tornar homossexuais.
Veja o entendimento de Maria Berenice Dias (2000, p. 10):

Estudos que datam de 1976 constataram que as maes lesbicas
sao tao aptas nos papeis maternos quanto as heterossexuais.
Com a devida estimulagao, por meio de brinquedos tipicos de
cada sexo, procuram fazer com que os filhos convivam com
figuras masculinas com as quais possam se identificar. Nao ha
mostras de que as maes prefiram que os filhos se tornem
homossexuais, nao havendo sido encontradas evidencias de
investidas incestuosas para com os filhos.

Igualmente nao foram detectadas diferengas na identidade de genero, no
comportamento do papel sexual ou na orientagao sexual da prole, ainda,
posiciona-se, Maria Berenisce (2000, p.10):

Todas as criangas pesquisadas relataram que estavam satisfeitas
por serem do sexo que eram, e nenhuma preferia ser do sexo
oposto. O estudo conclui: A criagao em lares formados por
lesbicas nao leva, por si so, a um desenvolvimento psicossocial
atipico ou constitui um fator de risco psiquiatrico.
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Diante de tal informagao, resta provado que, argumentos em que se
fundam as negativas de adogao por casais homoafetivos, a saber, a influencia
desta condigao na opgao sexual do menor adotando e o prejuizo no seu
desenvolvimento

psicologico

e

social, tornam-se

ineficazes.

Psicologos

e

psicanalistas encaram a questao com naturalidade.
A esse respeito, Flavia Ferreira Pinto (2005), informa:

Parece-me que uma primeira 'preocupagao' apontada quando se
fala em adogao por homossexuais diz respeito a possibilidade da
opgao sexual dos pais vir a influenciar a dos filhos. Em primeiro
lugar, acredito que devamos pensar no fato de que quase a
totalidade de homossexuais vem de um nucleo familiar se nao
tradicional, pelo menos heterossexual. Se a expressao erotica dos
pais influenciasse necessariamente a dos filhos, isso nao
aconteceria.

Uma segunda preocupagao, conforme a autora supracitada, seria acerca
da identificagao que ocorre dos filhos para com os pais, veja-se:

Em segundo lugar, a identificagao que ocorre dos filhos para com
os pais geralmente do mesmo sexo nao tern a ver diretamente
com o sexo em si, mas sim com a fungao que ele exerce .
Obviamente de maneira geral tendemos a 'colar' o materno e
feminino na mae e o paterno e masculino no pai, mas muitas
vezes ate mesmo em familias que apresentam um esquema
tradicional, o pai assume a fungao materna e a mae a fungao
paterna, sem que isso prejudique o desenvolvimento ou influencie
a expressao sexual ou erotica dos filhos. [...] (Flavia Ferreira Pinto,
Artigo Adogao por homossexuais).
(103)

Sob essa perspectiva, calha lembrar, ainda, as palavras de Tereza
Rodriguez Vieira (2005, p. 14), que, de forma eloquente, assim ensina:
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A paternidade ou maternidade e, antes de tudo, uma "fungao", um
papel que se exerce, nao sendo vinculada, necessariamente, ao
sexo dos pais. Um pai pode funcionar como pai e mae; a mae - e
isso e tao comum no Brasil - que cria os filhos, sozinha, exerce o
papel feminino, de mae, e o masculino, de pai.

Subtraindo-se os metodos de inseminacao artificial, 'barrigas de aluguel' e
quaisquer outros metodos artificiais que se possa lembrar, pessoas do mesmo sexo
nao podem juntas produzir filhos e. do outro lado da moeda, outras pessoas, de
sexos diferentes, mas que nao podem ou nao querem filhos que produziram por
metodos nao artificiais entregam essas mesmas criangas a adogao. Temos, assim,
milhares de criangas carentes de um lar de um lado e provavelmente a mesma
quantidade de homossexuais querendo ter filhos.
Sob essa nova otica e considerando os principios da dignidade humana,
igualdade e nao discriminagao, os Tribunals passaram a conceder as adogoes.
Abaixo, acordao (TRRJ - Apelagao Civel n°. 14.979/98 - Rel. Des. Severino
Aragao) sobre o tema:

Adogao. Elegibilidade admitida, diante da idoneidade do adotante
e reais vantagens para o adotando. Absurda discriminagao, por
questao de sexualidade do requerente, afrontando sagrados
principios constitucionais e de direitos humanos e da crianga.
Apelo improvido, confirmada a sentenga positiva da Vara da
Infancia.

Fora julgado no mesmo ano de 1998 no Tribunal de Justiga do Estado de
Rio de Janeiro, outro processo que concedia adogao por homossexual. A decisao
teve como relator o Des. Jorge Miranda Magalhaes, na ementa citou, motivando a
concessao, trecho do depoimento da crianga que, com dez anos de idade, a
epoca, disse ter "orgulho de ter um pai e uma familia ja que abandonado pelos
genitores com um ano de idade". (Ap. Civel n°. 143322/98).
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Duas recentes decisoes judiciais brasileiras

possibilitaram a adogao

homoafetiva biparental, a primeira abertura do Poder Judiciario foi vislumbrada na
cidade de Catanduva-SP, quando o MM. Juiz Dr. Julio Cesar

Spoladore

Domingos, aceitou que dois homens entrassem na fila de espera de pais adotivos
em 2004, visto que ja conviviam a mais de dez anos, em uniao afetiva estavel.
Tanto este juiz como o Ministerio Publico, dentre outros fundamentos para
aceitacao, orientaram-se pela resolucao n°. 01/99, do Conselho Federal de
Psicologia que, veda qualquer tipo de tratamento discriminatorio com relagao a
homossexualidade, mencionando que esta nao se trata de doenga, desvio ou
distorgao e que, por isso, os profissionais da Psicologia nao devem colaborar com
qualquer servigo que proponham tratamento das homossexualidades.
A segunda abertura judicial se deu na cidade Bage/RS, quando o MM. Juiz
Dr. Marcos Danilo Edson Franco, possibilitou a adogao legal de filiagao, atraves
da adogao, de duas mulheres para com dois menores, mesmo contrario a posigao
do Ministerio Publico da comarca em questao, ao vislumbrar, de modo literal, a
legislagao brasileira.
Ainda, a respeito da decisao mencionada, o Desembargador Luis Felipe
Brasil Santos baseou-se na uniao estavel do casal, senao leia-se:

Como se ve, nada ha de novo sob o sol, quando se cogita de
reconhecer a duas pessoas de mesmo sexo (no caso, duas
mulheres), que mantem uma relagao tipicamente familiar, o direito
de adotar conjuntamente.

Ademais, o vanguardista Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul ,
atraves da sua Setima Camara Civel, negou provimento, por unamidade, a
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Apelagao Civel interposta pelo Ministerio Publico (Processo. N°. 70013801592).
Leia-se:

APELAQAO CiVEL. ADOQAO. CASAL FORMADO POR DUAS
PESSOAS D E MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida
como entidade familiar, merecedora da protegao estatal, a uniao
formada por pessoas do mesmo sexo, com caracteristicas de
duragao, publicidade, continuidade e intengao de constituir familia,
decorrencia inafastavel e a possibilidade de que seus
componentes possam adotar. Os estudos especializados nao
apontam qualquer inconveniente em que criangas sejam adotadas
por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vinculo
e do afeto que permeia o meio familiar em que serao inseridas e
que as liga aos seus cuidadores. E hora de abandonar de vez
preconceitos e atitudes hipocritas desprovidas de base cientifica,
adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta prioridade
que constitucionalmente e assegurada aos direitos das criangas e
dos adolescentes (art. 227 da Constituigao Federal). Caso em que
o laudo especializado comprova o saudavel vinculo existente
entre as criangas e as adotantes. NEGARAM PROVIMENTO.
UNANIME.

Fatos dessa natureza, em que o ordenamento juridico patrio baseou-se,
para se posicionar, mais no interesse do adotando do que em padroes sociais
vetustos, podem significar a solugao para o problema do abandono e da exclusao
de menores.
Ademais, o art. 4° da Lei 8.069/90 impoe a familia, a sociedade e ao Poder
Publico a responsabilidade de assegurar os direitos fundamentals a crianga ou ao
adolescente, assegurando a esse um lar, nao importando a preferencia sexual
daqueles que os acolhe como membro de suas familias, pelo que se entende,
deve ser plenamente aceita a adogao por casais homossexuais.
Como nao podia deixar de ser, caminha-se a passos pequenos neste
terreno. Mas, diga-se, as pessoas vao demonstrando cada vez mais o interesse
na luta pela igualdade de direitos, dentre os quais se insere o de efetivo
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reconhecimento

juridico

das

unioes

homossexuais,

situacao

de

fato

inegavelmente presente na grande maioria das sociedades.
Sabe-se que a sociedade brasileira ainda tern preconceito em relagao a
essa materia. Todavia, nao e raro de acontecer que, diante de um caso
especifico, a maioria das pessoas. numa real "sede" de justiga, posicionam-se
sempre no sentido de que deve ser resguardado, indubitavelmente, o interesse do
adotando, pouco importando quern deseja adota-lo.
Veja-se, por oportuno, o exemplo do programa de televisao Voce Decide,
da Rede Globo de televisao. exibido no dia 10 de agosto de 2000, em que o
publico de todo o pais votou a favor de um casal de mulheres que desejava
constituir uma familia. O placar deste programa obteve uma maioria significativa.
Foram 63.649 votos contra o desejo das mulheres homossexuais de terem este
filho, contra 100.547 votos a favor da decisao delas de criarem uma crianga, ou
seja, cerca de 61,2% dos telespectadores votaram a favor do casal. Observe-se
a grande quantidade de telespectadores que ligaram para votar, pois foram
164.196 votos, o que e uma amostragem razoavel e que permite dizer que a
populagao brasileira aceita bem a homossexualidade, e mais, aceita que criangas
sejam criadas por casais homossexuais.
Na mesma emissora, a novela Senhora do Destino, aborda o tema
supramencionado, comenta a respeito, Tereza Rodrigues Vieira - Membro da
Sociedade

Brasileira

de

Bioetica;

Membro

da

Sociedade

Brasileira

de

Sexualidade Humana e Consultora do Centro de Estudos em Bioetica e Direito
Ethosvitae - S a o Paulo (2005, p. 14):

As personagens Leonora e Jennifer retrataram uma relagao
homoafetiva sem nenhuma perversao ou atitude diferente dos
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casais heteroafetivos, ao contrario, cultivaram um ambiente
harmonico e estavel, propicio a criacao do menor que foi adotado
legalmente por uma delas. A novela foi recorde de audiencia e
nao se notou descriminacao do publico com relagao a abordagem
polemica.

Cabe, ainda, trazer como exemplo a enquete realizada no site do portal
Terra (www.vag.terra.com.br), no dia 17 de Janeiro de 2002, que (baseado na
a

repercussao da decisao do juiz da 1 Vara da Infancia e da Juventude da cidade
do Rio de Janeiro, que estabeleceu a guarda provisoria do filho da cantora Cassia
Eller a favor de sua companheira Maria Eugenia) perguntava: "Quern deve ficar
com a guarda do filho de Cassia Eller?", obtendo, ate as 16 horas e 45 minutos,
uma ratificagao da decisao mencionada no patamar de 82,78%, o equivalente a
10.376 votos, de um total de 12.535 votos computados.
Ainda a tendencia dessas decisoes liberals encontra respaldo em diversos
campos das ciencias sociais e biomedicas; a proposito, a materia divulgada na
internet pelo site http://br.news.yahoo.com/021216/16/9qrx.html,

no dia 16 de

dezembro de 2002, afirma:

APA [Associagao Psiquiatrica Americana] apoia as iniciativas que
permitem que casais do mesmo sexo adotem criangas e defende
todos os direitos, beneficios e responsabilidades advindos da
adogao', declarou o grupo. Anteriormente, a associagao ja havia
divulgado declaragao em defesa do reconhecimento legal pelo
Estado das unioes homossexuais. Segundo a APA, que
representa 38 mil profissionais da area de saiide mental dos
Estados Unidos. pesquisas dos ultimos 30 anos demonstram de
forma consistente que criangas criadas por pais gays ou por
casais de lesbicas nao exibem diferengas nos campos emocional,
cognitivo, social e sexual em relagao a filhos criados por
heterossexuais.' Os estudos tambem demonstraram que a
atengao dada aos filhos e o comprometimento dos pais com a sua
criagao - e nao a orientagao sexual - sao fatores decisivos para
que a crianga se torne um adulto estavel e saudavel [...] Entre os
grupos importantes que representam profissionais da area de
saude nos EUA que ja haviam declarado apoio aos direitos dos
homossexuais a adogao estao a Academia Americana de
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Pediatria, a Associagao Americana de Psiquiatras de Criangas e
Adolescentes e a Associagao Americana de Medicos Familiares.

Deve-se atentar, por fim, para o fato de que o Direito deve acompanhar os
anseios da Sociedade, de forma a acolher tal possibilidade. E mais, que o
Decreto-Lei n°. 4.657/42 (Lei de Introdugao ao Codigo Civil), afirma no seu artigo
4° que "quando a lei for omissa, o juiz decidira o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os principios gerais de direito", e no seu artigo 5°, complementa
ordenando que "na aplicagao da lei, o juiz atendera aos fins sociais a que ela se
dirige e as exigencias do bem comum".
Por ser, a hipotese aventada, um caso de omissao legislativa, cabera a
aplicagao analogica ou consuetudinaria do direito, e principalmente, uma busca
dos principios gerais de direito; sempre atentado para os fins sociais da lei e as
exigencias do bem comum. Todos estes caminhos levam a possibilitar tais
adogoes.
A esse respeito, posiciona-se Enezio de Deus (2005, p. 02), leia-se:

No ja aberto caminho jurisprudencial de reconhecimento de efeitos
juridicos - familiares as unioes homoafetivas, parte sensivel do
Poder Judiciario ( como o TJ/RS) vem , de modo muito coerente,
utilizando-se do recurso integrativo da analogia (art. 4° da LICC),
ja que. por ora, nao ha lei federal regulamentadora das
consequencias juridicas das unioes homoessenciais no Brasil. E
deste modo que, no presente, pode-se assistir a constituigao do
vinculo de filiagao adotiva entre um menor e dois homossexuais
que, caso se amem verdadeiramente, podem formar, como todas
as demais pessoas (declarada ou presumidmente heterossexuais)
um ambiente familiar adequado ao normal desenvolvimento de um
ser humano.

Por

analogia,

homossexuais

conclui-se

que

e

possivel

equiparar

a

adogao

por

a adogao por heterossexuais, posto que o unico elemento
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discrepante seja a orientagao sexual do adotante, que nao e requisito legal da
adogao, e nao poderia ser diferente, haja vista a proibigao constitucional a
discriminagao de qualquer natureza.
Reporta-se, o autor supracitado (2005, p. 01)sob este aspecto:

De igual sorte, compor um locus familiar equilibrado nao e atributo
somente de casais heterossexuais; e mais competentes, cientifica
e tecnicamente para avaliar tais questoes - do que o(a)
advogado(a), o (a) magistrado(a) da Vara da Infancia e da
Juventude e o(a) Promotor(a) de tal area - e o (a) psicologo(a) e o
(a) assistente social, que devem elaborar parecer interdisciplinar,
opinando sobre a compatibilidade ou incompatibilidade da
insergao ou manifestagao de um menor em determinada
ambiencia familiar, o que sera de fundamental importancia durante
e depois do periodo de convivencia previa, consubstanciando, por
exemplo, a partir da deferimento da guarda provisoria .

Assim, no que tange ao deferimento do pedido de adogao, o magistrado
decide sob os

interesses dos menores, sendo este um ato de

extrema

responsabilidade, por isso, nao e qualquer vinculagao heterossexual que revela a
seguranga afetiva e estabilidade, bem como, nao e qualquer uniao ou namoro
homossexual que pode ensejar colocagao do menor em seio familiar homoafetivo.
Por isso, o magistrado deve perscrutar, evitando pre-julgamentos, visto
que, nao permitir que casais homossexuais integrem a fila de pretendentes a pais
adotivos e flagrante desrespeito aos principios constitucionais da igualdade e do
respeito a dignidade humana.
Alem disso, nao ha impossibilidade juridica do pedido, visto que no art. 5°
da Constituigao Federal assegura que "todos sao iguais perante a lei, sem
distingao de qualquer natureza". Como ja mencionado o ECA nao faz mengao a
requisito para adotar vinculado a sexualidade do requerente, em consonancia
com a Lei Maior.
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No inciso II do mesmo dispositivo constitucional estabelece que "ninguem
sera a obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei".
Assim, inexistindo vedagao legal expressa, nao pode privar um casal, por terem
orientagao sexual destoante da convencional, de adotar, se a lei nao assim
determina.
A respeito, o MM. Juiz Siro Darlan de Oliveira, em celebres palavras,
questiona: "... a lei nao acolhe razoes que tern por fundamento o preconceito e a
discriminagao?; portanto, o que a lei nao proibe nao pode o interprete inovar...".
Enfim, se e sabido perfeitamente que em nosso pais ha um verdadeiro
contingente de criangas precisando de um lar, e que existem inumeros casais
homossexuais bem estruturados sob todos os aspectos, almejando constituir uma
familia, por que nao atender as necessidades de ambos?

CONSIDERAQOES FINAIS

A pesquisa realizada sobre o tema proposto, possibilitou expressivas
consideracoes

acerca

da

possibilidade

juridica

da

adogao

por

casais

homossexuais no Brasil.
Ao analisar a possibilidade-juridica de casais homoafetivos adotarem,
percebeu-se, contudo, que os lares constituidos por estes casais podem ser
ambientes normais para o regular desenvolvimento socio-educativo de qualquer
crianga tendo em mira que, igualmente do que ocorre na familia cujo poder
familiar esta nas "maos" de heterossexuais, em varios desses lares existem os
mesmos valores preconizados pela tradicional familia heteroafetiva.
Essa reflexao resultou da analise da legislagao e julgados de Tribunais
brasileiros, das concepgoes doutrinarias de juristas e de outros profissionais.
Constatou-se

perfeitamente

que, com

o decurso

do tempo

tem-se

conseguido relevantes modificagoes na seara da adogao, precipuamente no
sentido de conseguir uma familia para uma crianga e nao uma crianga para
satisfazer as necessidades de um casal sem filhos.
Desta feita, o enfoque social dado ao instituto da adogao deve, sobretudo,
observar, o dispositivo do art. 43 da Lei 8069/90, que estabelece: "a adogao sera
deferida quando apresentar reais vantagens para a adotando e fundar-se em
motivos legitimos".
Verificou-se, ainda, que muito se discute nas mais diversas comunidades
juridicas, sobre as legislagoes que admitem a uniao entre homossexuais, bem
como acerca da possibilidade de regulamentagao legal desta nos paises que nao
a reconhecem. Tendo como principal justificativa a similaridade de caracteristicas
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entre as unioes homoafetivas e as unioes heteroafetivas, a saber, a convivencia
duradoura, miituo compromisso emocional e financeiro e, sobretudo, o objetivo de
constituir uma familia.
Percebeu-se que, de um lado, sob esta otica, o nucleo fundamental da
familia e o afeto; as pessoas que a compoem devem ser respeitadas em suas
individualidades e dignidade. De outro lado, a realidade aponta para a existencia
de relacionamentos afetivos estaveis entre casais homossexuais. O fato de nao
haver lei especifica regulamentando esta nova relagao nao pode ser empecilho a
que se reconheca que o convivio entre pessoas do mesmo sexo configura uma
especie de uniao estavel, que gera o aspecto familiar.
Assim, no que tange ao deferimento do pedido de adogao, verificou-se que
o magistrado decidiu sob os interesses dos menores, sendo este um ato de
extrema responsabilidade, por isso, nao e qualquer vinculagao heterossexual que
revela a seguranga afetiva e estabilidade, bem como, nao e qualquer uniao ou
namoro homossexual que pode ensejar colocagao do menor em seio familiar
homoafetivo.
Desta feita, sob tais perspectivas, sedimentam-se, nos mais diversos
segmentos da area juridica, o entendimento - ao qual aderiu este estudo
monografico - de nao haver obstaculos de fato e de direito no tocante a adogao
por parte dos, atualmente denominados, casais homoafetivos.
Deve-se atentar, por fim, para o fato de que o Direito deve acompanhar os
anseios da Sociedade, de forma a acolher tal possibilidade. E mais quando a lei
for omissa, o juiz devera decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e
os principios gerais de direito, observando esses preceitos estara o magistrado
agindo com observancia aos fins sociais e as exigencias do bem comum.
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Conclui-se que, por ser, a hipotese aventada, um caso de omissao
legislativa,

cabera

a

aplicagao

analogica

ou

consuetudinaria,

devendo

o

magistrado buscar dentre varios meios, caminhos que levem a conferir a uma
crianga um lar, uma familia, e o amor almejado por muitas. Ate porque, nao ha
respeito sem igualdade, sem liberdade. O indispensavel e garantir o direito a
felicidade.
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