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ADOÇÃO HOMOAFETIVA 

INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão  visa explanar sobre a polêmica que está por trás da adoção homoafetiva, levando em consideração as 

decisões proferidas pelos tribunais na qual concedeu adoção a pares homoafetivos. Através desta temática será analisado a 

legislação brasileira, quanto a situação da adoção, seu cabimento, requisitos, e se realmente existe uma lacuna na lei que refere-

se a adoção por casais homoafetivos.  

CONCLUSÃO 

No ordenamento jurídico, existem inúmeros conceitos sobre 

a adoção, no entender de para Maria Helena Diniz (2002, p. 

423): adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, 

observados os requisitos legais, alguém estabelece, 

independentemente de qualquer relação de parentesco 

consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, 

trazendo para sua família na condição de filho, pessoa que, 

geralmente, lhe é estranha.  Em outra abordagem sobre a 

adoção  Maria Berenice Dias (2007, p. 426): “a adoção é um 

ato jurídico em sentido estrito, cuja eficácia está 

condicionada à chancela judicial. Cria um vínculo jurídico de 

paternidade-maternidade-filiação entre pessoas estranhas, 

análogo ao que resulta da filiação biológica”. Em nosso 

sistema legislativo não existe menção sobre a regulação ou 

a possibilidade de adoção por casais homoafetivos, no 

entanto o Estatuto da Criança em seu artigo 42 caput 

também, não trás referências sobre o assunto. Expressa no 

artigo 43 c/c o artigo 6  do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que a adoção seria voltada para o interesse do 

infante, ou seja aquela que houver reais vantagens ao 

adotando, considerando sempre o bem comum e os fins 

sociais. Para a concretização da adoção, tem que ocorrer o 

rompimento com a denominada família natural, respeitando 

os preceitos do artigo 1.521 incisos I, III, IV e V do Código 

Civil, e desde que seja obedecida todos os preceitos legais 

no tocante da adoção. O Tribunal do Paraná também já se 

manifestou no sentido de possibilitar a adoção por casais do 

mesmo sexo em seu Acórdão 529.976-1 tendo como relator o 

Desembargador D` Artgnan Serpa Só em decisão proferida 

em 2009, afirmando que as uniões homoafetivas são 

reconhecidas como entidade familiar merecendo tutela legal, 

não havendo, portanto empecilho para a adoção por pares 

do mesmo sexo. Outra decisão proferida em 2006 a Juíza 

Sueli Juarez Alonso da Vara de Infância e Juventude de 

Catanduva no Estado de São Paulo no processo n° 234/2006 

permitiu a adoção em conjunto de uma menina por um casal 

de homens. A menina já tinha sido adotada por um dos 

homens e o parceiro pleiteou junto à justiça a adoção da 

criança, visto que o casal mantinham um relacionamento 

estável há 14 anos. 
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O trabalho em questão vem demostrar que a jurisprudência vem 

contribuindo para as decisões sobre as adoções homoafetivas, 

ressaltando que uma relação homoafetiva também possui 

vinculo afetivo, de respeito, carinho e amor entre as pessoas 

deste conceito familiar. Desde que seja obedecida todas as 

regras da adoção conforme preconiza nosso ordenamento 

jurídico, não se tem como impedir que casais homoafetivos 

adotem, e para que isto realmente aconteça de forma plena a 

jurisprudência vem se mostrando favorável a estes casais. 

Sendo possível a adoção saudável por casais homoafetivos.  

 

 

 

 

 

 

 


