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RESUMO 

Este estudo, realizado na área do Direito de Família, é uma reflexão pormenorizada do ato jurídico 

que concede a criança aos seus adotantes homoafetivos, com enfoque no dilema da morosidade no 

processo de adoção homoparental. A pesquisa de caráter exploratório e bibliográfico fez-se de 

grande importância, uma vez que permitiu avaliar a reticência do legislador no que tange a um 

posicionamento explicitamente favorável a adoção de crianças e adolescentes por pessoas do 

mesmo sexo. Ademais, com a utilização e análise de decisões e julgados concernentes ao assunto, 

apesquisa tem seu tema fundamentado nos importantes princípios constitucionais e processuais, que 

visam a isonomia, garantem a razoável duração do processo e a proteção integral aos infantes. 

Diante do exposto, nota-se que os novos modelos familiares ainda carecem de um efetivo amparo 

legal. 

PALAVRAS-CHAVE: Adoção homoparental. Amparo legal. Morosidade. Processo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

No Brasil, o processo de adoção por casais homoafetivos é demasiadamente 
exaustivo aos interessados, em virtude da demora no deslinde do processo. Os 
adotantes enfrentam o preconceito, passam por inúmeras avaliações, e esperam 
longos anos para conhecerem seus filhos. 

O desrespeito ao princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, 
do art. 5º, da CF/88) decorre essencialmente da ausência normativa. Com a omissão 
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do legislador em reconhecer a adoção homoparental, os casais do mesmo sexo que 
pretendem ingressar no cadastro de adoção acabam por enfrentar o preconceito das 
pessoas que lidam com o processo. 

A insegurança jurídica, portanto se faz presente, e as reais vantagens do 
adotado podem ser mitigadas. A problemática, então, advém da falta de 
regulamentação específica para uma proteção tanto do adotante, quanto do 
adotado, uma vez que não há previsão para que ocorra um processo ideal. 

A morosidade comum de um processo de adoção é acrescida do tempo para 
reconhecimento da possibilidade de uma formação de família fora dos padrões 
naturais e conservadores e, ainda, alvo de preconceito por aqueles que 
acompanham o processo, não conseguindo atingir a total imparcialidade e 
acrescendo ainda mais tempo na tramitação. 

 

2 DA PROBLEMÁTICA 

 

 Atendendo aos dispositivos constitucionais, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA assegura que toda criança deve ter direito à proteção, à vida e à 
saúde, por intermédio da efetivação de políticas sociais públicas que permitam o seu 
nascimento, desenvolvimento sadio e harmonioso, com observância das condições 
de existência, que devem ser dignas, a fim de garantir o melhor interesse. Da leitura 
dos artigos do supramencionado estatuto, bem como da Constituição e da Lei de 
Adoção nº. 12.010/2009 depreende-se que o objetivo legal é a priorização da 
convivência familiar e o direito de ser bem criado e educado todo infante que foi 
privado de conviver com sua família natural.  

 Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro vem regulamentar o 
importante instituto da adoção, conceituado por Sílvio Rodrigues (2006, p.333), 
como sendo “o ato do adotante pelo qual ele traz para a sua família e na condição 
de filho pessoa que lhe é estranha”. 

 Sabe-seque a adoção vai muito além do ato jurídico, pois permeia no seio da 
formação dos laços de amor, de maneira que consagra a paternidade ou a 
maternidade a partir do fator sociológico, afetivo, não resultante de uma relação 
biológica, mas advinda da vontade. Em vista disso, o conceito de família tem 
passado por constantes mudanças, não podendo mais sermencionado um modelo 
ideal, uma vez que a sociedade contemporânea, ao longo do tempo tem 
apresentado inúmeros arranjos familiares pautados nos mesmos vínculos 
reconhecidos pela Constituição Federal em seu artigo 226: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
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 § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 
o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes. 

 § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

 § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações. 

 Na mesma vertente e mediante o primado da igualdade e da liberdade, a 
união estável homoafetiva foi reconhecida em 2011, obrigandoque os cartórios 
realizem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, na data de 14 de maio de 
2013, a partir da Resolução nº 175, que facilitou os procedimentos legais para a 
adoção conjunta pelos homossexuais. Desde então, levando em consideração 
apenas a lei, atualmente, não há nada que impeça ou dificulte a adoção 
homoparental. No entanto, essa realidade, ainda recente na história do Brasil, é 
carregada de tabus e pode esbarrar no preconceito de quem lida com os processos 
de adoção. Desse ponto, sublinha-se uma das maiores causas da morosidade nas 
tramitações da adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos. 

 De modo geral, os processos de adoção em nosso país têm um período 
longo,sendo demasiadamente exaustivos aos interessados. Os motivos para tal 
delonga são diversos, iniciando desde a dramática destituição do poder familiar, até 
a sentença que determina a lavratura do novo registro de nascimento. Quando se 
trata de adoção por pessoas do mesmo sexo, verificam-se entraves socioculturais, 
não solucionados por regulamentação legal até hoje.  

A consequência disso é que tais situações, ao chegarem ao Poder Judiciário, 
ficam a cargo da convicção, por vezes conservadora, do juiz, que irá decidir o 
melhor interesse do menor. 

  

3 DO PROCESSO DE ADOÇÃO  

 

Os procedimentospara a adoção de crianças e adolescentes, por si só, é lento e 
com muitas exigências, o que torna cada vez mais difícil a retirada das crianças de 
seus abrigos e o ingresso em uma nova entidade familiar, pois, além dos trâmites 
legais serem demorados, a burocracia é temperamental.  
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 Primeiramente,o casal que decidir adotar deverá ingressar com uma petição, 
preparada por um defensor público ou advogado particular, interposta no cartório da 
Vara de Infância, para que seu nome seja habilitado a constar no cadastro nacional 
de pretendentes a adoção. Em seguida, passará obrigatoriamente, por um curso de 
preparação psicossocial e jurídica, além de uma avaliação, realizados por equipe 
técnica interprofissional. Não há especificações na norma em relação a essas 
avaliações, sendo que algumas comarcas também avaliam a situação 
socioeconômica e psicoemocional dos futuros pais adotivos (possuindo assim, maior 
rigorosidade), a partir de entrevistas e visitas. Lembrando que é durante as 
entrevistas que os candidatos podem delinear o perfil dos filhos que desejam adotar, 
podendo escolher o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos etc.  

O resultado da análise é encaminhado ao Ministério Público e ao Juiz da Vara 
de Infância, que, a partir do parecer da equipe técnica que fez a avaliação, o juiz 
dará a sua sentença. Com seu pedido acolhido, o nome do pretendente a adotar 
será inserido nos cadastros, que serão emitidos os Certificados de Habilitação aos 
futuros pais, com validade de dois anos em todo território nacional. 

 Aprovada a certificação, cresce-se a fila de adoção, com pessoas ansiosas 
para encontrar uma criança ou adolescente que possua perfil compatível ao 
pretendido. Observada a cronologia da habilitação, a Vara da Infância e da 
Juventude comunicará o resultado da procura. Ao encontrar o infante desejado, seu 
histórico de vida será apresentado ao adotante, se houver interesse, ambos serão 
apresentados e, posteriormente, consultados quanto ao desejo de dar continuidade 
ao processo.  

Desse modo, o próximo passo é o estágio de convivência monitorada pela 
Justiça e pela equipe técnica, sendo permitidas visitas ao abrigo e pequenos 
passeios. Caso o relacionamento corra bem, a criança ou o adolescente é liberadoe 
o pretendente poderá ajuizar a ação de adoção que acarretará no recebimento da 
guarda provisória com validade até a conclusão do processo.  

Nesse momento, a criança passa a morar com a família. Uma equipe técnica 
continuará fazendo visitas periódicas e apresentará uma avaliação conclusiva.  

 Todavia, entre a interposição da petição requerendo o ingresso no Cadastro 
Nacional de Adoção e a sentença que determina a lavratura do novo registro de 
nascimento, já com o sobrenome da nova família (resultante do teor do laudo 
conclusivo), pode levar muitos anos de espera, aumentoa angústia dos 
pretendentes. Como visto, a realidade mostra que o processo de adoção não tem 
tempo determinado para ocorrer, muito menos para findar. Existem casos que 
demoram muito para um casal adotar uma criança, enquanto outros o processo é 
célere. E, lamentavelmente, a morosidade tem se apresentado com maior frequência 
nos casos de adoção homoparental.  
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4 AS RAÍZES DA MOROSIDADE 

 

 Como visto, a adoção no Brasil ocorre por processo judicial,é regulamentado 
pela Lei de Adoção nº. 12.010/2009, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Ambos estabelecem alguns requisitos para que alguém possa efetivamente entrar 
na fila de pretendentes.Dentre os quais, o ECA, em seu artigo 42, elenca a idade 
mínima de 18 anos para os adotantes, com diferença de 16 anos de idade em 
relação à criança, não podendo este ser seu ascendente. Outro requisito 
importantediz respeito à condição de casados, ou de estarem em união estável, 
imprescindível para que duas pessoas possam adotar conjuntamente, sem nada 
dizer a respeito da orientação sexual destes. Vale salientar que, para poder adotar, o 
indivíduo também deve demonstrar condições psicológicas e sociais de ser pai ou 
mãe, o que será avaliado ao longo do processo por profissionais da assistência 
social e psicológica.  

 A partir da leitura e entendimento da legislação no que concerne a adoção, a 
preferência sexual dos adotantes não deve ser um fator relevante, dado que a 
legislação não faz menção a isso em nenhum momento, e nem cita que a família da 
criança deva ser composta por pais de gêneros diferentes. Desde que os casais 
gays atendam os requisitos retrotranscritos, de afetividade, estabilidade e 
ostensividade, não haveria de ter qualquer impedimento. Contudo, segundo Maria 
Berenice (2007, p. 182): 

Quase intuitivamente se reconhece como família exclusivamente a relação 
interpessoal entre um homem e uma mulher constituída pelos sagrados 
laços do matrimônio.  

É tão imperante essa ideia, que, quando se trata de adoção por casais 
homoafetivos, esse tema ainda gera acaloradas discussões. Em decorrência do 
silêncio do legislador, os casais de pessoas do mesmo sexo tendem a ficarem 
refénsdas convicções pessoais de cada indivíduo que participa efetivamente do 
processo de adoção. 

 De acordo com o procedimento da adoção, os casais que desejam serem pais 
adotivos, devem passar por inúmeras avaliações realizadas por equipe 
interprofissional, que examina o estilo de vida dos candidatos, o desejo de constituir 
família, suas condições socioeconômicas e psicossociais, bem como os motivos que 
os levaram a tomar a decisão tão importante de adotar um infanto-juvenil. A análise 
de todos esses quesitos (na maioria, subjetivos), não segue um parâmetro legal, 
ficando a critério dos responsáveis pelo parecer, que decidem se há ou não as reais 
vantagens para o adotado.Em casos como o da adoção homoparental, os 
candidatos além de sofrerem com a espera do processo ainda têm de lidar com o 
temor de não serem bem reputados e avaliados a partir de uma visão livre de 
preconceitos e que proteja realmente o melhor interesse da criança e do 
adolescente que deseja possuir uma família. 
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 Em consonância com o artigo 43, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
motivo do deferimento da adoção deve ser baseado nas reais vantagens do 
adotado, a fim de obter a proteção integral deste.Logo, pode-se notar que a 
legislação tenta coibir de maneira diminuta que haja uma avaliação deficiente por 
parte da equipe interprofissional responsável pelos laudos a serem avaliados pelo 
juiz. Expressamente, a norma assevera a necessidade de fundamentação em 
motivos legítimos para a concessão do ato jurídico da adoção, não podendo valer-se 
de motivos frágeis, ou que apresente a inobservância do princípio do bem comum. 

 O problema é que, antes da sentença, e muitas vezes até mesmo dos 
exames psicossociais, os candidatos, e de modo especial, os candidatos 
homoafetivos, já sofrem os efeitos da morosidade. Por se encontrarem 
desguarnecidos de proteção legal que garanta uma apreciação justa, suas 
condições de serem pais e constituírem uma entidade familiar, como qualquer outra 
composta por um casal heterossexual é sempre posta em xeque. Requerendo 
assim, mais tempo de exames, tornando-se mais suscetível que obter uma recusa 
na obtenção da certificação de habilitação e, com isso, estendendo-se ainda mais a 
fase de espera. 

 Hoje, a legislação brasileira não estabelece um período específico para o 
término do processo, aponta apenas que a adoção será precedida de estágio de 
convivência com a criança ou adolescente, “pelo prazo que a autoridade judiciária 
fixar, observadas as peculiaridades do caso” (art. 46, ECA). Ensejando assim, maior 
intranquilidade a quem espera seu filho na fila de adoção, e tornando legitima a 
insegurança dos casais de indivíduos de mesmo sexo, em obter um prazo razoável 
na tramitação de seus processos de adoção, mediante a resistência de alguns 
juristas em não reconhecer tal união como uma entidade familiar apta a oportunizar 
o sadio desenvolvimento da criança. 

 O resultado é a demora acentuada na aquisição de um filho, por meio do ato 
judicial de nomeação, que, segundo explica Maria Berenice Dias, líder de um 
movimento nacional para criação de Comissões da Diversidade Sexual ligadas à 
OAB, "Se existe alguma resistência ou dificuldade é por conta do preconceito de 
quem lida com os processos: psicólogos, assistentes sociais, juízes ou o ministério 
público". 

 Vale acrescentar também, que a morosidade nos processos de adoção 
homoparental deve ser analisada sob todos os aspectos e, dentre eles, um dos mais 
legítimos, referente à reticência do legislador em reconhecer essa modalidade de 
adoção. 

Há uma falha no legislador no que diz respeito às relações homoafetivas. A 
lentidão e até mesmo o silêncio, se constituem como frutos do preconceito, 
originados muitas vezes pela tentativa de manter os padrões da família 
patriarcal vistos como corretos, como modelo de família amparado pelas leis 
e que deve ser seguido. (DINIZ, 2008, apud CHALBUB; FERREIRA, 2011, 
p.68). 
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 Outro ponto, de importante valor, ressaltado por Maria Berenice Dias (2007, p. 
182), diz respeito ao temor em desagradar à maioria conservadora com a proteção 
aos direitos dos homoafetivos, em suas palavras: “o legislador, com medo da 
reprovação de seu eleitorado, prefere não aprovar leis que concedam direitos às 
minorias alvo da discriminação”, acrescenta também que esta omissão não esta 
relacionada ao merecimento da tutela, pois não há inexistência de direito, mas sim 
de lei.  

 De tal modo, diante o exposto, podemos identificar que a lentidão no 
reconhecimento das garantias dos homossexuais faz com que seus direitos sejam, 
por vezes, mitigados,como ocorre no caso da adoção.Processos que poderiam 
correr em prazos mais curtos, demoram anos, levando logos períodos de espera, 
angústia e sofrimento aos pretensos pais e as crianças que querem um lar. 

 

5 DO PROBLEMA DA MOROSIDADE 

  

Com o reconhecimento da união estável entre casais do mesmo sexo em 
2011, decorrente da decisão do Supremo Tribunal Federal, houve uma mudança no 
entendimento da definição de família existente em nossa Carta Magna, como união 
de um homem e uma mulher. Hoje, reconhece-se que esta conjectura de entidade 
familiar não exclui as outras formas de afeto existentes. A prova disso, é que, a partir 
de 2013, também se tornou possível que gays e lésbicas se casem após o Conselho 
Nacional de Justiça editar a Resolução 175/2013 que impede a recusa dos cartórios 
em celebrar um casamento ente pessoas do mesmo sexo.  

Tal evolução passou a ser essencial para a o deferimento do processo 
adotivo, e inclusão de seus nomes em cadastros de adoção, por todo o país. Em 
relação a esse tema, o Tribunal de Justiça do Paraná julgou procedente a Apelação 
Cível 5824999 PR 0582499-9, veja a ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. CASAL 
HOMOAFETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. 
POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE UNIÕES HOMOAFETIVAS 
COMO ENTIDADES FAMILIARES. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 
ATRIBUIÇÃO POR ANALOGIA DE NORMATIVIDADE SEMELHANTE À 
UNIÃO ESTÁVEL PREVISTA NA CF/88 E NO CC/02. HABILITAÇÃO EM 
CONJUNTO DE CASAL HOMOAFETIVO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE 
ATENDIDOS AOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. 
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE IDADE E SEXO DO ADOTANDO. 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] MELHOR INTERESSE DO 
ADOTANDO QUE DEVE SER ANALISADO DURANTE O ESTÁGIO DE 
CONVIVÊNCIA NO PROCESSO DE ADOÇÃO, E NÃO NA HABILITAÇÃO 
DOS PRETENDENTES. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO 
PREJUDICADO (TJ-PR - AC: 5824999 PR 0582499-9, Relator: Mendonça 
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de Anunciação, Data de Julgamento: 17/03/2010, 11ª Câmara Cível, Data 
de Publicação: DJ: 409). 

 A partir da equiparação entre os direitos das relações homoafetivas e 
heteroafetivas, ficamos tendentes a acreditar que as divergências de tratamento se 
findaram, entretanto, o que realmente tem acontecido, é o rompimento de 
determinas barreiras do preconceitoe não de todas. Segundo Fabia Marion Spengler 
(2003, p. 215), “vencer o preconceito é uma luta árdua, que vem sendo travada 
diuturnamente, e que aos poucos, de batalha em batalha, tem se mostrado extintosa 
numa guerra desumana”. 

Sendo assim, ainda hoje nos deparamos com gays e lésbicas, que preferem 
camuflar a sua orientação sexual para não serem vítimas de discriminações. No 
âmbito judiciário e principalmente antes ao reconhecimento da união estável e do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, comumente um homossexual, ocultando 
sua preferência sexual, pleiteava a ação de adoção, inseria a criança ou adolescente 
em uma entidade familiar homoparental. O motivo era decorrente da impossibilidade 
de adoção pelo casal, pois de acordo com os ditames do artigo 42, § 2º,do ECA, 
“para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente 
ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.” Na época 
atual, ainda podemos visualizar tal hipótese, mas agora a razão é outra, a 
morosidade. 

A esse respeito, é preciso considerar que: 

O tema é tormentoso e divide opiniões. No entanto, inexiste o obstáculo 
legal à adoção homossexual. Aliás, é crescente o número de gays e 
lésbicas que se candidatam individualmente à adoção. Ainda que de forma 
tímida, vem sendo concedida a medida, não havendo mais necessidade de 
ocultar a orientação sexual para a habilitação. O curioso é que a criança 
não se questiona ao pretendente se ele mantém relacionamento 
homoafetivo. Não é feito o estudo social com o parceiro do candidato, 
deixando-se de atentar para o fato de que a criança viverá em lar formado 
por pessoas do mesmo sexo. Logo, habilitação é deficiente e incompleta. 
Deixa de atentar aos prevalentes interesses do adotando (DIAS, 2007, p. 
438). 

Nesses moldes, nota-se queas adoções por pessoas solteiras que, na prática, 
convivem com um companheiro ou companheira do mesmo sexo, passam a ser um 
método de burlar o sistema, e obter a concessão de um filho. 

O problema é que, em consequência disso, ocorre a confusão nos papeis dos 
responsáveis pelos infantes e a mitigação de certos direitos relativos a alimentos, 
convívio, sucessão e inclusão dos menores em convênios, em caso de separação 
do casal homoafetivo, ou morte de um dos conviventes que mantém uma união 
estável não reconhecida. Notadamente, esse empasse pode ser solucionado com 
medidas públicas que garantam a estabilidade jurídica, a razoável duração do 
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processo, e que vislumbre a eficácia do primado da igualdade, e da dignidade da 
pessoa humana. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Embora a justiça tenha apresentado esforços pontuais ao tentar dar 
tratamento isonômico aos heterossexuais e aos homossexuais na seara do direito 
de família, os casais homoafetivos que pretendem adotar uma criança ainda 
carecem de amparo legal.Por essa razão, posturas pessoais de ordem moral e 
caráter subjetivo ainda podem causar prejuízo aos adotantes de boa-fé. 

Diante de tudo que foi discutido, sublinha-se a necessidade da criação de 
normas que regulamentem a adoção por pessoas do mesmo sexo, com o fim de 
sanar o problema da insegurança jurídica, e garantir a efetivação de alguns 
preceitos fundamentais, tais como “a promoção do bem de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 
(Art.3º, inc.lll, CF/88). 
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