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RESUMO 
 
O debate sobre adoção no Brasil tem sido fomentado nos 
últimos anos, mas ainda é visto com alguns tabus e 
preconceitos, sobretudo quando se trata de adoção por casais 
homoafetivos. Para discutirmos este tema, faremos no início 
desse artigo uma análise acerca da adoção,fazendo um breve 
histórico das legislações brasileiras que tratam a respeito, bem 
como uma explanação das medidas adotadas pelos órgãos 
competentes para realizar esse processo. Em seguida, faremos 
uma modesta abordagem a respeito da adoção por casais 
homoafetivos, no sentido de instigar esse debate e 
compreender quais os avanços e desafios enfrentados neste 
processo. 
 
Palavras-chave: Adoção - Brasil. União estável. Adoção - 
casal homoafetivo. 
 
ABSTRACT 
 
The debate about adoption in Brazil has been fomented in the 
last years, but it is still seen with some taboos and prejudices, 
mostly when the adoption comes from homossexual couples. In 
order to discuss about this topic, we will do an analysis about 
the adoption, making a brief historical of the Brazilian 
legislations that deal with this subject, in addition we will explain 
the measures adopted by relevant bodies to carry out this 
process. Then we will take a modest approach regarding the 
adoption by homosexual couples, to instigate this debate and to 
understand what the progress and challenges faced in this 
process are. 
 
Keywords: Adoption - Brazil. Stable union. Adoption - 
homoafetivo couple. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adoção no Brasil foi tratada com legalidade pela primeira vez ainda no século XX, 

no Código Civil do ano de 1916. Após 41 anos deste código, foi criada a Lei 3.133/1957, que 

atualizou o instituto da adoção prescrita no Código Civil. Em seguida, foram aprovadas mais 

duas leis, 4.655/1965 e 6.697/1979, para então no ano de 1990, ser construído e validado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), revogando todas as leis anteriores. O ECA 

explana a respeito da necessidade – e direito – da criança e do adolescente de ter um lar e 

convívio familiar, além de assegurar todas as premissas e obrigatoriedades no processo de 

adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente permitiu e propiciou, também, um debate 

mais consistente acerca da adoção por parte da sociedade civil, entidades e organizações 

que discutem e defendem a adoção, com vistas a garantir o bem-estar das crianças e 

adolescentes órfãos ou destituídos de poder familiar.  

Atualmente, o número de casos de adoção realizados por casais homoafetivos tem 

crescido de forma significativa, tendo em vista a recente regulamentação da união estável 

entre casais homoafetivos, já que um dos pré-requisitos para tornar alguém apto para adotar 

é que os interessados estejam em união estável. Entretanto, diversos problemas são 

enfrentados neste processo, tendo em vista que na legislação brasileira que trata sobre 

adoção não existe nada que proíba ou permita especificamente esse tipo de adoção, 

existem tão somente lacunas que permitem interpretações diversas, como iremos tratar no 

decorrer deste artigo. 

A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho é de caráter bibliográfico, 

fazendo uso de fontes que abordam sobre o tema, bem como consulta a documentos que 

tratam da legalidade do tema em questão.  

 

2 LEGISLAÇÃO ACERCA DA ADOÇÃO NO BRASIL 

 

 O Código Civil brasileiro de 1916 foi o primeiro a conter regras para a adoção no 

Brasil. Esse código possuía rigorosos critérios necessários aos adotantes. A primeira lei, 

datada no ano de 1957 representou um considerável avanço nos critérios postos no Código 

Civil de 1916. Alguns desses avanços foram: redução na idade do adotante, passando a ser 



 

 

 
                  

exigido que um dos cônjuges tenha no mínimo de 30 anos, e obrigatoriamente estar em um 

casamento há pelo menos cinco anos; foi reduzida também a diferença de idade entre 

adotante e adotado, que nesta lei passou a ser de no mínimo 16 anos; e a necessidade de 

consentimento do adotado ou seu representante legal, caso a criança ou adolescente seja 

inimputável. E um diferencial nesta lei foi a possibilidade de o adotado utilizar o sobrenome 

dos pais biológicos junto ao sobrenome dos pais adotivos, caso assim desejasse.  

A lei de número 4.655 do ano de 1965 foi a segunda lei a tratar sobre adoção, com 

título de legitimidade adotiva. Assegurava em seu artigo 1º que: 

[...] é permitida a legitimação do infante exposto, cujos pais sejam desconhecidos ou 
hajam declarado por escrito que pode ser dado, bem como de menor abandonado 
propriamente dito até 7 (sete) anos de idade, cujos pais tenham sido destituídos do 
pátrio poder; do órgão da mesma idade, não reclamado por qualquer parente por 
mais de um ano; e, ainda, do filho natural reconhecido apenas pela mãe, 
impossibilitada de prover a sua criação [...]. (BRASIL, 1965, p.1). 

 

Nesta lei, manteve-se a idade mínima de 30 anos para o adotante e o tempo mínimo 

de cinco anos de casado – sendo dispensado esse prazo caso fosse comprovada a 

esterilidade de um dos conjugues –, e se fazia necessário, mediante essa lei, que o casal 

não tivesse filhos, para tornarem-se aptos para adotar uma criança ou adolescente.  

A terceira lei de número 6.697, surgida em 1979, foi considerada “um marco 

referencial, cumprindo papel histórico” (PAES, 2013. p. 1) para a posterior criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ao trazer a “ideia de uma legislação especial, com a 

característica de sistema, proporcionada por um Código, atribuindo deveres paternos e 

impondo obrigações estatais” (Ibid, p. 1). Esta lei revogou a legitimação adotiva expressa na 

lei de 1965, e instituiu o Código do Menor. Nele estavam expressas, na seção que tratava 

da colocação em lar substituto, duas formas de adoção: simples e plena. A adoção simples 

diz respeito ao menor com situação irregular, regendo-se pela lei civil, atentando para o que 

se expressava no Código do Menor, que caracterizava como menor em situação irregular 

aquele que estava sob tutela do Estado. E a adoção plena concedia ao adotado a condição 

de filho legítimo, destituindo-o dos vínculos com sua família de origem. Aqui se mantinha 

para o adotante a necessidade de idade mínima de 30 anos e casamento de mais de cinco 

anos, com direito à dispensa deste critério no caso de um dos conjugues ser estéril, como já 

citamos acima.  

Com as novas demandas advindas da realidade da sociedade, o código do Menor foi 

se mostrando insuficiente. E no contexto da publicação da Constituição Federal de 1988, 



 

 

 
                  

intensifica-se o debate acerca de melhorias e avanços nas leis que tratam dos direitos da 

criança e do adolescente. E no ano de 1990, surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

revogando as leis anteriores. A construção do ECA, bem como da Constituição federal 

“marcam o início de uma nova fase, que pode ser chamada de desinstitucionalizadora, 

caracterizada pela implementação de uma nova política que se baseia numa legislação que 

rompeu com paradigmas anteriores de atenção à criança desamparada” (Ibid, p.1), sendo o 

maior avanço no âmbito de garantias de direitos para crianças e adolescentes. 

Atualmente, o processo de adoção no Brasil é garantido, regulamentado e fortalecido 

a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Plano Nacional de Promoção, Proteção 

e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, e até 

mesmo da Constituição Federal, no que concerne o direito à moradia como direito social 

básico, como consta em seu artigo 6º, do capítulo II. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 19º, “toda 

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária 

(...)” (BRASIL, 1990, p. 1). Assim sendo, regulamenta-se a adoção no Brasil por este 

Estatuto, e também pelo atual Código Civil, em seu capítulo II, que garante direitos iguais 

entre filhos legítimos ou adotados, vedando qualquer forma de discriminação; e no capítulo 

IV, que trata da adoção em específico, onde apresenta os pressupostos necessários para o 

processo adotivo. 

O outro documento que aqui citamos como fortalecedor da regulamentação da 

adoção no Brasil é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Este documento foi 

construído em 2006, partindo de uma parceria entre o Ministério de Desenvolvimento Social, 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Conselho Nacional de 

Assistência Social e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Este plano foi um importante 

passo no âmbito das políticas públicas, representando uma ruptura com a cultura da 

institucionalização de crianças e adolescentes, bem como um fortalecimento da proteção à 

criança e seus vínculos entre família e comunidade, tal como se preza no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 2006). Este plano defende algumas questões referentes 

à adoção, tais como: a implantação de políticas preventivas, no que diz respeito ao 

acompanhamento e fortalecimento dos vínculos entre gestantes e fetos, mães e crianças, 

para evitar um possível abandono ou violência; implantação de serviços e programas que 

auxiliem a gestante ou mãe no sentido material, tendo em vista que a ausência de recursos 



 

 

 
                  

materiais não pode ser vista como justificativa suficiente para destituição do poder familiar; o 

encaminhamento para adoção realizado com “intervenções qualificadas e condizentes com 

os pressupostos legais e o superior interesse da criança e do adolescente” (BRASIL, 2006. 

p. 45), de forma a tentar diminuir o tempo que a criança e o adolescente ficarão sem 

convívio familiar, sendo responsabilidade da Justiça o acompanhamento para estes 

menores durante este período, bem como a atualização do Cadastro Nacional de Adoção 

com as crianças e adolescentes aptos para serem adotados; necessidade de uma equipe 

multiprofissional, preferivelmente oriundos da Justiça da Infância e da Juventude, que 

realize estudos e análises psicossociais que incluam os profissionais envolvidos, a criança e 

o adolescente e sua família de origem, a fim de que o resultado desses estudos possa servir 

de base para a decisão de destituição de poder familiar e encaminhamento para adoção; 

necessidade de atitudes profissionais, sobretudo baseadas no respeito, para abordar as 

mães que optam por entregar seus filhos para a adoção; oferta de apoio psicossocial para 

estas mães, sempre que necessário; “[...] garantia de acesso aos serviços gratuitos de 

assessoria jurídica – Defensoria Pública à família de origem, bem como aos adotantes no 

caso de colocação em adoção” (BRASIL, 2006. p. 46); propiciar uma aproximação 

acompanhada entre os adotados e adotantes durante o período de adaptação das partes; e, 

ainda, um dos pontos mais defendidos neste plano, que se refere à conscientização da 

população acerca danecessidade de se divulgar a importância do convívio familiar para a 

criança e o adolescente, tendo em vista que esse é o fator preponderante no processo 

adotivo. Este plano é considerado um grande avanço no âmbito do processo adotivo no 

Brasil, por garantir e reforçar o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante 

aos vínculos familiares. 

Uma prática antiga e extremamente comum no país era a adoção consensual, que 

ocorre quando a mãe entrega a criança logo após o parto para o casal que ela escolhe, e 

casal então registra a criança, sem nenhuma mediação ou sequer conhecimento de órgãos 

competentes, como acontece em muitos dos casos. Mas no ano de 2008, esse processo foi 

praticamente extinto, a partir da exigência legal que preconiza que toda adoção seja 

mediada a partir do Cadastro Nacional de Adoção, a partir do Conselho Nacional de Justiça. 

O Cadastro Nacional de Adoção, lançado em 2008, consiste em um banco de dados 

unificado, onde se podem encontrar informações sobre crianças e adolescentes que estão 

aptos para adoção bem comoinformações de pretendentes de todo o Brasil. Desta forma,  

O procedimento de adoção depende de uma verificação prévia dos requisitos 
formais e materiais do pretendente à adoção. Este deve requerer previamente sua 
habilitação, na Vara da Infância e Juventude competente, seguida de entrevistas 
com o psicólogo e o assistente social e visitas domiciliares, os quais emitem um 



 

 

 
                  

laudo sobre o habilitante e o perfil do adotando desejado, seguido de um parecer do 
Ministério Público. Segue-se a decisão do juiz, concedendo ou não a habilitação, 
cuja formalização é a entrega do Certificado de Habilitação (SIMÕES, 2009, p. 230). 

 

Vale ressaltar que para a realização deste cadastro deve-se atender a 

regulamentação exposta nos artigos 39 a 52 do Estatuto da Criança e do Adolescenteque 

estabelecem critérios para a adoção. Sendo alguns destes critérios: o adotando deve ter no 

máximo 18 anos na data do pedido de adoção (art. 40); podem adotar os que forem maiores 

de 18 anos independentemente do estado civil (art. 42); para a adoção conjunta é 

necessário que os adotantes sejam casados civilmente, ou, que tenha relação estável, 

sendo comprovada a estabilidade da família (BRASIL, 1990, p. 1). 

A adoção depende do consentimento dos pais ou dos representantes legais do 

adotando, porém, caso o adotando tenha os pais desconhecidos ou tenha sido destituído do 

poder familiar, o consentimento é dispensado (Ibid., p. 1). Em se tratando do adotando ser 

maior de 12 anos, também se faz necessário o seu consentimento. O artigo 46º atenta para 

o fato de que a adoção deve ser precedida de um estágio de convivência do adotando com 

o (s) adotante (s), cujo prazo deve ser determinado pela autoridade judiciária levando em 

consideração as particularidades do caso.  

Conforme Simões, “(...) a adoção gera o denominado parentesco civil entre adotivo e 

adotado, em tudo equiparado ao parentesco consanguíneo, inclusive o poder familiar (art. 

227, parágrafo 6º CF)” (SIMÕES, 2009, p. 233). Portanto, o adotado passa a ter os direitos e 

deveres iguais aos dos filhos consanguíneos, sendo desta forma, desligado de maneira 

definitiva da família de origem. 

 

3 CONCEPÇÕES DE FAMÍLIA NO BRASIL 

 

Atualmente, tem crescido no Brasil o debate a respeito do conceito de família. Isso 

se deu a partir das novas e diversas formas de convívios familiares que tem se 

apresentando na contemporaneidade, fazendo surgir questionamentos relativos ao modelo 

tradicional de família que perdura durante séculos.  

Esses novos tipos de família existiam apenas na informalidade, não havendo 

aparatos legais que sustentassem essas novas determinações como entidades familiares, 



 

 

 
                  

tendo em vista que o que está presente na Constituição é que casamento ou relação estável 

poderia existir apenas entre pessoas de sexos distintos, como consta no inciso III do artigo 

226º: “[...] para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 

e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” 

(BRASIL, 1988, p 1). O que diz este artigo desconsidera as novas formas de família, como 

as que são compostas por pessoas do mesmo sexo ou até mesmo famílias monoparentais, 

ambas cada vez mais presentes na contemporaneidade. Diante disso, mostrou-se evidente 

a necessidade de se repensar a concepção acerca do que é família, no âmbito jurídico. 

Sobre essa emergência de novas formas de família e a necessidade de regulamentação 

delas, destaca a especialista em Direito Civil: 

Do evidente avanço tecnológico e cientifico que marca a sociedade atual, decorrem, 
naturalmente, alterações nas concepções jurídico-sociais vigentes no sistema. No 
passo desse avanço tecnológico, cientifico e cultural decorre, por certo, a eliminação 
de barreiras arquitetadas pelo sistema jurídico clássico, abrindo espaço para uma 
família contemporânea, plural, aberta, de múltiplas facetas (RODRIGUES, 2008, 
passim).  

 A nova forma de pensar a família traz como fundante, sobretudo, o caráter afetivo, 

pressupondo que este deve nortear o que se entende por família, considerando os tantos 

exemplos de organização familiar cada vez mais presente na sociedade. A necessidade de 

reconhecimento legal dessas novas entidades familiares fez surgir um intenso debate por 

parte de juristas, movimentos sociais e também da sociedade civil, baseando-se em 

princípios presentes na Constituição que tratam sobre liberdade e igualdade. 

Segundo consta no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos são iguais 

perante a lei, independente, inclusive, de sua orientação sexual, devendo assim, haver o 

bem comum para todos, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Acerca desse 

artigo da Constituição, mostra o Antropólogo Osvaldo Fernandez: 

O preâmbulo do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, que descreve os direitos 

individuais dos cidadãos, estabelece que ‘todos são iguais perante a lei sem 

distinção de qualquer natureza’, e garante (também a todos) a inviolabilidade de 

determinados direitos, entre eles, o direito à igualdade. Já no âmbito internacional, o 

artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948, estabelece 

que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (2011, 

p. 1).  

Deste modo, entendemos que a igualdade entre todos os cidadãos é reconhecida 

também internacionalmente, expondo o objetivo de tornar a sociedade livre de qualquer 

forma de discriminação, seja ela na cor, na idade, raça, sexo ou origem. 



 

 

 
                  

Neste processo de reconhecimento das novas concepções familiares, sobretudo 

aquelas que dizem respeito a casais homoafetivos, damos destaque ao movimento LGBT, 

que é um dos protagonistas nas conquistas de direitos para esta categoria. A sigla 

representa os grupos de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e demais 

segmentos, que se movimentam na intenção de desmistificar a errônea concepção do senso 

comum acerca de pessoas com diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, 

desconstruindo a ideia de grande parte da população de considerar como forma legítima de 

orientação sexual apenas os heterossexuais. 

Para se constituir uma união estável, independente de ser homo ou heteroafetiva, é 

necessário que haja a intenção efetiva de se constituir uma família que seja pautada no 

afeto, tendo em vista que “a entidade familiar está vocacionada, efetivamente, a promover a 

dignidade e a realização da personalidade de seus membros, integrando sentimentos, 

esperanças e valores, sendo alicerce primordial para o alcance da felicidade”, como 

assinalou a especialista em Direito Civil Patrícia Matos Amatto Rodrigues (2008, passim). 

Portanto, existindo tais pressupostos, há espaço para considerar a relação homoafetiva 

como união estável, já que esta possui afeto e intenção de criar vínculos familiares. Ainda 

sobre isso, Rodrigues assevera que “como fundamento primário das uniões homoafetivas, 

tem-se o afeto, da mesma forma como em qualquer outra entidade familiar. Por isso, não é 

crível, nem admissível, que lhes seja negada a caracterização como entidade familiar” (Ibid., 

p. ). 

Diante do exposto, no ano de 2011 a união estável entre casais homoafetivos foi 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, baseando-se no artigo 3º, inciso IV, da 

Constituição Federal, que veda qualquer tipo de discriminação, sendo assim, não se deve 

admitir que exista a discriminação de nenhum indivíduo por causa de sua orientação sexual, 

inclusive no espaço jurídico. Foram julgadas as Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132. A ADI 

propunha em seu corpo que houvesse a 

[...] proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da 
dicotomia homem/mulher (gênero), seja no plano da orientação sexual de cada qual 
deles. a proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal. 
homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural. liberdade para dispor 
da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, 
expressão que é da autonomia de vontade. “Direito à intimidade e à vida privada”. 
(BRASIL, 2011, p.1)  

E a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132 esclarece, entre 

outras coisas, que: 



 

 

 
                  

[...] é obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da união de pessoas do mesmo sexo, 
como entidade familiar, desde que atendidos os requisitos exigidos para a 
constituição da união estável entre homem e mulher; e que os mesmos direitos e 
deveres dos companheiros nas uniões estáveis estendem-se aos companheiros na 
união de pessoas do mesmo sexo (BRASIL, 2011, p. 1).     

Desde então, é reconhecida no Brasil a união estável entre pessoas do mesmo sexo, 

dando aos casais homoafetivos direitos e deveres iguais aos que casais formados por 

pessoas de sexos distintos possuem. 

 

 4 ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS 

 

A maioria das pessoas quando formam uma família almejam ter filhos, porém, não 

são todas que obtêm a concretização deste desejo de forma tradicional. Então procuram 

soluções para alcançá-los, como, por exemplo, a inseminação artificial, a fertilização in vitro, 

entre outros métodos, e a adoção. Porém os dois primeiros exemplos citados são 

procedimentos caros e não são opções acessíveis por muitas famílias. Já o processo de 

adoção se mostra como mais simples, se comparado aos outros procedimentos, mas ainda 

assim muitos casais desistem pela burocracia em torno dela. E neste sentido de construção 

de família, as famílias homoafetivas geralmente optam pela adoção como alternativa. 

Quando casais homoafetivos escolhem a adoção, têm que enfrentar diversas 

situações problemáticas, seja no judiciário, seja por parte do preconceito advindo da 

sociedade. Pois, baseando-se na concepção tradicional da constituição familiar, expõe-se 

que casais homoafetivos não são aptos a criar uma criança, configurando muitas vezes em 

um ato discriminatório e preconceituoso.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu em 2011 a união estável de casais 

do mesmo sexo, podendo, assim ser reconhecida como entidade familiar. Esse 

reconhecimento facilitou o processo de adoção por casais homoafetivos, mas ainda não o 

garante totalmente, por não haver legislação que assegura seus direitos neste sentido. 

Desta forma, muitas vezes a adoção é negada, devido as lacunas presentes em nossas 

legislações acerca de vedações ou permissões deste assunto, e também baseando-se em 

princípios morais. 

A nova Lei Nacional da Adoção (Lei 12.010/09), embora seja a mais recente neste 

âmbito, ainda traz consigo um cunho conservador, no que tange a não admissão aberta 



 

 

 
                  

acerca da adoção por casais homoafetivos, mesmo sendo de entendimento que essa 

realidade está presente da sociedade.  

Como resultado dessa não existência de leis, é constante a procura de “brechas” na 

legislação que possam favorecer a efetivação dos direitos relativos à adoção para os casais 

homoafetivos, ou seja, o acesso a filiação. Diante disso, a nova Lei da Adoção (Lei 

12.010/09) apresenta uma lacuna que possibilita a efetivação da adoção por casais 

homoafetivos, ao afirmar em seu artigo 42º que podem adotar os maiores de 18 anos, 

independente do estado civil. Posteriormente, ao ser tratado nessa lei sobre a adoção 

conjunta, pode-se verificar no § 2º do mesmo artigo que os adotantes devem ser casados 

civilmente ou manter união estável, comprovando a estabilidade da família. Desta forma, 

não há impedimento para adoção por casais homoafetivos, haja vista que a união estável 

destes é regulamentada nos dias atuais, destacando que o que deve ser verificado é o bem 

estar da criança, não os aspectos dos adotantes, tais como sexo, orientação sexual ou 

identidade de gênero, ou seja, neste caso a orientação sexual do casal é descartada e o que 

deve ser relevante é a estabilidade familiar para o convívio da criança. 

5 CONCLUSÃO 

 

Trazer um debate abordando adoção em relações homoafetivas, delimitando para 

demonstrar o que tange aspectos jurídicos, históricos e sociais, perpassa a intenção de 

compreensão deste tema de grande relevância e iminência na contemporaneidade. Diante 

do que aqui expomos, torna-se possível afirmar que, nos últimos anos, houve um grande 

avanço no que se refere à adoção no Brasil. Porém, quando se trata da adoção por casais 

de relação homoafetiva, percebe-se que há uma grande resistência por parte da sociedade 

– sendo esta possuidora de julgamentos moralistas – tendo em vista que o considerado 

“padrão” é o relacionamento heterossexual.  

Quisemos, com as discussões presentes neste trabalho, ressaltar que não há nas 

leis que regulamentam a adoção no Brasil, artigos que proíbam a adoção por casais do 

mesmo sexo, haja vista que as leis existentes preconizam apenas que sejam cumpridos os 

requisitos estabelecidos. Desta forma, o processo de adoção deve se dá de maneira 

coerente e imparcial, considerando primeiramente o bem-estar e o conforto do adotando, 

visando a configuração do melhor ambiente possível que viabilize a sua reintegração ao 

convívio familiar. Com base no exposto nesse trabalho, consideramos que independente do 

casal adotante ser homoafetivo ou heterossexual, a criança e o adolescente devem ter suas 



 

 

 
                  

necessidades respeitadas e atendidas, na medida em que possa estar em um lar que lhe 

ofereça os subsídios necessários para sua formação enquanto indivíduo.  

Portanto, consideramos que se mostra cada vez mais necessário o debate acerca 

deste tema, para que sejam pensadas e repensadas as políticas públicas, bem como 

legislações no âmbito da adoção, para que se alcance um melhoramento no processo de 

adoção no Brasil, no sentindo de que se tenha cada vez mais um número maior de crianças 

e adolescentes com seus direitos garantidos e, desta forma, reintegrados ao convívio 

familiar. 
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