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RESUMO

A presente monografia buscou analisar o instituto da adoção menorista, em virtude de sua
nobre função de regularizar a situação daqueles que desejam tomar por filho pessoa que
biologicamente não o é, bem como daqueles que anseiam por uma família substituta, que
lhes possibilitem um futuro mais digno, livre do desamparo e da marginalização. A situação
das crianças e adolescentes desamparados em nosso país beira ao caos, motivo pelo qual
a adoção deve ser divulgada e incentivada, como remédio salutar à cura das mazelas
deixadas nesses menores, sendo este o foco principal deste estudo que tem por objetivo a
abordagem do tema sob uma óptica crítico-jurídica, sem divorciar-se do caráter
eminentemente social desta louvável prática de inserção familiar, que não deve ser
obstaculizada por preconceitos e meras suposições despidas de comprovação.. Assim, no
intuito de contribuir de alguma forma para mudar o quadro de abandono e desilusão a que
estão relegados nossas crianças e adolescentes, bem como buscando conferir uma maior
visibilidade ao direito dos homossexuais de, também, acalentarem o sonho da
paternidade/maternidade através da adoção, é que se amolda os contornos do presente
trabalho, que se apresenta como um despretensioso estudo doutrinário, legislativo e
jurisprudencial dos principais aspectos que permeiam a adoção homoafetiva, através de um
breve relato da evolução histórico-cultural do instituto e dos diversos regramentos que já
ordenaram a matéria, até chegarmos ao momento atual, no qual a Lei 8.069/90, seguida do
Código Civil de 2002 vem dar-lhe nova abordagem, mais ampla e acessível, sem, no
entanto, ousar regulamentar, expressamente, a situação das famílias homoafetivas que
pretendem, de coração aberto e com responsabilidade, se habilitarem à adoção. E é
exatamente esta falta de regulamentação que conduz ao questionamento central desta
monografia, a saber, a possibilidade da adoção por famílias homoafetivas frente aos
requisitos do instituto e à aprovação social, tendo sempre por norte inafastável, o interesse
do adotando, aliado aos princípios da dignidade da pessoa humana e da não discriminação,
conduzindo-nos, assim, à conclusão de que a mera opção sexual do indivíduo não o
desabona enquanto candidato à adoção.
Palavras-chave: adoção; melhor interesse; dignidade: homossexuais; família.
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INTRODUÇÃO

Cuida o presente estudo teórico de monografia, exigida como requisito à
conclusão do curso de Especialização em Direito Constitucional e Direito Processual
Constitucional ministrado pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, cujo tema
espontaneamente eleito para a presente problematização é o da adoção
homoafetiva enquanto possibilidade jurídica de inclusão familiar, capaz de mudar o
destino de milhares de crianças e adolescentes abandonados.

A partir, da experiência adquirida no estágio da Defensoria Pública do
Estado do Ceará, onde tive a oportunidade de conhecer de perto os meandros do
direito de família e do menor, desde o início, a adoção despertou em mim especial
curiosidade, muito provavelmente, em decorrência de histórias de vida que,
curiosamente, se misturaram à minha, fazendo-me enxergar a relevância e benesse
de tal instituto, que têm o condão de transformar vidas. Desde então, tenho
predileção pelo assunto, sempre procurando me inteirar a respeito. Assim, em
decorrência do momento atual em que despontam discussões em torno da
possibilidade jurídica de se deferir a adoção a pessoas homossexuais, senti-me
desejosa de contribuir, ainda que despretensiosamente, para um melhor
esclarecimento do assunto, por acreditar nas bênçãos que advém da adoção.

O presente apanhado gravita em torno de um assunto sócio-jurídico de
fundamental relevância não apenas para os operadores do direito, especialmente os
que lidam diariamente com as nuanças do apaixonante ramo do direito de família,
dentre os quais me incluo, como também e, principalmente, para a sociedade em
geral, que deve estar ciente de todos os regramentos a serem seguidos para a
perfectibilização de uma tendência que precisa ser, cada vez mais, difundida entre
nós e cuja origem remonta à Antiguidade, qual seja, a de gerar filhos do coração.

Indubitavelmente, e sobremaneira em nosso país, onde o excessivo
número de menores sem lar é alarmante e desperta a compaixão de qualquer
cidadão de bem, tem se tornado cada vez mais freqüentes os casos de casais que
buscam na adoção uma forma de se doar como pais àqueles que ainda não tiveram
oportunidade de conhecer o aconchego de um lar, bem como de pessoas solteiras
que desejam constituir uma família, mas que, por algum motivo, não puderam gerar
filhos seus.

A abordagem da adoção não é tarefa simplória, pois não se trata de mero
instituto jurídico, passível de uma avaliação estanque e dissociada de subjetivismo,
pelo contrário, ela transcende o direito e encontra amparo nos mais valiosos
sentimentos e necessidades humanas, razão pela qual a sua análise deve estar
intimamente relacionada com as diversas variáveis que a circundam, como as de
ordem cultural, psicossocial, econômica, política e moral.

Discorrer sobre o presente tema torna-se, ainda, mais árduo, quando se
percebe que a grande maioria das adoções são precedidas por uma situação de
abandono, fato lastimável que ocorre, principalmente, num país como o Brasil, onde
grande parte da população pode ser considerada abandonada, relegada à mais
vergonhosa miséria, oriunda de um modelo econômico historicamente concentrador
de rendas, injusto e desumano.

Diante do quadro desolador de milhões de crianças e adolescentes
abandonados no Brasil e das dificuldades para se alcançar as transformações
estruturais que o país requer, obstaculizadas pela falta de responsabilidade social de
uma elite dirigente, que perdeu a capacidade de indignar-se, e pelo silêncio
cúmplice das consciências adormecidas, é que a difusão da adoção ganha relevo e
se torna um tema de atual efervescência, mormente, quando se discute a
possibilidade de seu deferimento a candidatos homossexuais.
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Assim, frente à magnitude de um ato que permite estender as
prerrogativas filiais às pessoas que não compartilham do mesmo sangue,
envolvendo não só doação de sentimentos e emoções, mas, sobretudo, a
construção de um novo vínculo jurídico entre adotante e adotando, vínculo este que
a natureza não criou, mas que o direito tem se encarregado de disciplinar; é que o
presente estudo abordará a adoção sob dois enfoques: de um lado, trataremos da
adoção enquanto sonho de inserção sócio-familiar de milhares de crianças e
adolescentes abandonados e que anseiam por um aconchego, um elo afetivo,
alguém para chamar de pai, alguém para chamar de mãe; e, de outro lado, a
questão dos homossexuais que, ainda, tem que travar duras batalhas contra o
preconceito e o moralismo piegas, para então se sagrarem como cidadãos aptos a
adotar e, assim, conseguirem a chancela legal para desenvolverem, com amor e
responsabilidade, o mister da paternidade/maternidade.

Embora o nosso ordenamento jurídico pareça querer ignorar a existência
dos homossexuais, não se pode olvidar sua condição de cidadãos, titulares de todos
os direitos e deveres assegurados constitucionalmente aos heterossexuais, não se
lhes podendo mitigar a dignidade humana em razão de sua opção sexual. Não há
qualquer razão plausível para discriminações deste viés, posto que veementemente
proibidas pela nossa Carta Magna, no entanto, o preconceito ainda contamina a
nossa sociedade, lamentavelmente, criando entraves de toda a sorte ao deferimento
da filiação civil aos homossexuais.

Imperioso destacar que este trabalho não representa uma apologia à
adoção por casais homoafetivos, buscando simplesmente registrar e defender a
igualdade de direitos entre estes e os casais heterossexuais, que se encontrem em
iguais condições, passando ambos por avaliações equivalentes pela equipe
interdisciplinar, podendo ser ou não considerados aptos à adoção, mas sem, de
maneira alguma, serem privados de adotar simplesmente pelo fato de terem
orientação sexual diversa da maioria dos casais da sociedade.
o
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O que, de fato, deve ser sopesado não é se a criança ou o adolescente
estaria em melhores condições com uma família heterossexual ou com uma família
homossexual, mas onde estaria melhor amparado(a), se nas ruas ou instituições, ou
num lar homoafetivo.

Assim, a finalidade maior desta monografia é evidenciar os aspectos
legais, doutrinários e jurisprudenciais que gravitam em torno da problematização
sobre qual seja o melhor interesse tanto para a criança quanto para o adolescente,
se permanecer em estado de abandono (nas ruas ou em abrigos), ou ser adotado
por uma pessoa - mesmo que de diferente orientação sexual - capaz de lhe
oferecer amor, um lar e a chance de sonhar com um futuro promissor.

Para responder a tal questionamento, a presente monografia foi dividida
em 03 (três) capítulos. No primeiro, procurei retratar os aspectos gerais da adoção, a
partir de um breve retrocesso às suas origens históricas, passando em seguida à
sua conceituação e natureza jurídica.

No segundo capítulo, pretendi traçar um panorama geral da adoção no
nosso ordenamento jurídico, registrando os diversos regramentos que cuidaram do
assunto e caracterizando a adoção, tal como se apresenta nos dias atuais, sob o
duplo disciplinamento do atual Código Civil e do Estatuto da Criança e do
ídoescente.

Já no terceiro capítulo, procurei investigar se a orientação sexual de quem
pretende adotar configura-se ou não como empecilho à filiação adotiva, inclusive,
dando especial enfoque os princípios da dignidade da pessoa humana e da não
discriminação, registrando a ausência de vedação legal ao deferimento da adoção a
uma pessoa homossexual, bem como destacando a prevalência do melhor interesse
do adotando e o preconceito que permeia o assunto, a partir de uma análise,
objetiva e despretensiosa, dos principais aspectos e entraves da adoção
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homoafetiva, com embasamento jurídico na Constituição Federal de 1988,
no
Código Civil de 2002, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como no
entendimento jurisprudencial que já aponta para o caminho da adoção homoafetiva
como solução salutar de inserção familiar de milhares de crianças e adolescentes
abandonados.

No presente estudo foram utilizadas pesquisas bibliográficas, buscando
explicar o problema através da análise de doutrina, legislação, jurisprudência, artigos
e reportagens sobre o assunto ora proposto, que por, ainda, ser recente não conta
com grande produção doutrinária, despontando como principais autores sobre a
matéria, Maria Berenice Dias e Enézio de Deus Silva Júnior, em cujas obras fui me
abeberar.

Quanto aos objetivos a serem perquiridos no presente investigatório,
estes se dividem em: 1) Geral - analisar o instituto da adoção, verificando a
possibilidade ou não de sua concessão a casais homoafetivos; 2) Específicos - a)
contextualizar e difundir a adoção corno solução aos menores abandonados que têm
constitucional direito a uma família e existência digna; b) verificar os pressupostos
legais (normas e princípios) do instituto da adoção no atual direito brasileiro; c)
investigar, com base, principalmente, na legislação, doutrina e jurisprudência
nacionais a possibilidade da adoção de crianças e/ou adolescentes por
homossexuais.

Por fim, espero que este trabalho possa contribuir de alguma forma para
um maior esclarecimento sobre o tema - analisado sob o aspecto jurídico e social afastando os preconceitos que, lamentavelmente, permeiam a questão e que, por
vezes, cegam-nos os olhos, impedindo-nos, até mesmo, de identificar o que é justo.

o
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1 ASPECTOS GERAIS DA ADOÇÃO

1.1. Origem histórica

A adoção, enquanto instituto do direito de família, tem sua origem e
caracteres intimamente relacionados com a evolução das relações familiares ao
longo dos anos, haja vista que seu surgimento, certamente, se deu em prol da
continuidade da própria família, funcionando, inicialmente, como um recurso extremo
destinado a assegurar o culto aos deuses-lares, pois através da adoção, o indivíduo
procurava obter filhos que lhe perpetuassem o nome e dessem continuidade ao seu
núcleo familiar.

Segundo relatos históricos, a adoção teve o seu prenúncio ainda na
remota Antiguidade, conforme se pode verificar dos regramentos advindos dos
Códigos de Manu e de Hamurabi, sendo largamente utilizada em Roma e na Grécia,
como meio de perpetuar, pela linha masculina, o culto familiar, pois, se houvesse a
hipótese de falecimento do pater, sem deixar herdeiro capaz de continuar o culto aos
deuses-lares, poderia se recorrer à adoção, como meio de evitar a temida desgraça
da extinção de sua família.

Em reforço a essa afirmação. Fustel de Coulanges, em seus comentários
gerais in A cidade antiga, assegura que o instituto da adoção deriva da religião, pois
esta era a causa principal de união dos membros da família antiga: razão pela qual a
adoção se fundava na necessidade de salvação do lar pela prevenção da extinção
do culto doméstico, só se permitindo a quem não tinha filhos.

14
Segundo COULANGES (2002:44):

O dever de perpetuar o culto doméstico foi o princípio do direito de adoção
entre os antigos. A mesma religião que obrigava o homem a casar, que
determinava o divórcio em caso de esterilidade, que, em caso de impotência
ou de morte prematura, substituía ao marido um parente, oferecia ainda à
família um último recurso para escapar à desgraça tão temida da extinção:
esse recurso era o direito de adotar.

Ressalte-se que a preocupação com a descendência era uma tônica que
estava presente até mesmo na Bíblia Sagrada (DEUTERONÔMIO 25:5), cuja Lei do
Levirato obrigava os irmãos do esposo morto a desposarem a cunhada para dar-lhe
descendência, "a fim de que o seu nome não se extinga em Israel". Ademais, vários
são os trechos bíblicos que narram célebres casos de adoção, como as de Éster por
Mardoqueu e Efraim e Manes por Jacó.

Entre os egípcios e os hebreus, a adoção não mereceu regulamentação
expressa, havendo apenas alguns relatos neste sentido, como o caso de Moisés que
foi adotado pela filha do Faraó, quando sua mãe biológica foi forçada a abandoná-lo.
Tal espécie de adoção era muito freqüente na Antiguidade.

Destaque-se, porém, que foi no direito romano que este instituto foi
difundido, encontrando disciplina e ordenamento jurídico sistemático, pelo qual, um
chefe de família sem herdeiros podia adotar como filho um menino biologicamente
pertencente à outra família, pois assim disciplinava o art. 185 do Código de
Hamurabi: "Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho,
criando-o, este filho crescido não poderá ser reclamado por outrem."

Como o único escopo da adoção, naquela época, era o de manutenção
do culto doméstico, a mesma só era permitida àqueles que não podiam gerar filhos,
inclusive, cabendo ao adotante a obrigação de iniciar o adotando nos segredos do
respectivo culto, de modo que o ingresso na família adotiva ocorria por meio de um
ritual sagrado, no qual o adotando renunciava a qualquer culto a que pertencesse
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por força da consangüinidade, abraçando a nova família, sem poder mais retornar à
família anterior.

De acordo com as lições do mestre PEREIRA (2002: 230), o direito
romano chegou a contemplar três formas de adoção: a) adoptio per testamentum,
que correspondia a um ato de última vontade do adotante, na qual o adotando se
submetia à confirmação da cúria, constituindo-se num ato complexo e solene,
raramente utilizado, muito embora tenha sido a forma na qual ocorrera a célebre
adoção de Otávio Augusto por Júlio César; b) ad rogatio, era a forma de adoção na
qual o adotando capaz se desligava de sua família e se tornava um herdeiro de culto
do adotante, caracterizando-se, pois, por ser um ato bilateral de vontades, do
adotante e do adotando, inclusive, incluindo todos os dependentes deste último, e
necessitando da intervenção do Estado; c) dai/o in adoptionem, que correspondia à
adoção propriamente dita, em que um incapaz (alieni iuris) era entregue em adoção,
verificada a vontade do adotante e com o consentimento do representante do
adotando, neste tipo de adoção, o adotante e o adotando compareciam perante o
juiz, que após declarar, a extinção do pátrio poder, declarava em seguida a
respectiva adoção.

Deve-se ressaltar que, a princípio, somente aos homens era atribuída a
capacidade para adotar, o que aos poucos e, sobretudo, pelo enfraquecimento do
fundamento religioso, foi sendo permitido às mulheres que tivessem perdido seus
filhos, sobretudo, por ocasião das grandes guerras.

Já sob a égide de Justiniano, surgiram no direito romano duas formas de
adoção: a adoptio plena, realizada entre parentes, e a adoptio minus plena,
realizada entre estranhos, porém em ambos os casos o adotando conservava os
direitos sucessórios da sua família natural. Foi nesta época que se acentuou o
conceito de que a adoção deveria imitar a filiação natural, idéia esta que atravessou
os séculos e influenciou o direito civil moderno.
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Oportuno registrar que, mesmo com as invasões bárbaras, ocorridas no
século V depois de Cristo, a adoção ainda perdurou no Império Romano, embora
revestida de finalidade diversa que, nos dizeres de PEREIRA (2002: 230), era o
"desejo de perpetuar num guerreiro valente os feitos d'armas do adotante".

No entanto, na Idade Média, mais especificamente a partir do apogeu do
Cristianismo e das mudanças de valores da época, a adoção caiu em desuso, haja
vista que, curiosamente, a Igreja passou a considerá-la nociva aos princípios
religiosos de então, que só reconheciam a família e os filhos que adviessem do
sacramento matrimonial. Neste momento de declínio do instituto, havia até mesmo
quem reputasse à adoção a pecha de ser manipulada para fraudar as normas que
proibiam o reconhecimento dos filhos adulterinos. Tornava-se, pois, incompatível a
existência da adoção ante as leis que vieram a ser instituídas naquele período.

Logo, nesta fase, a adoção permanecia inadaptada e praticamente
inexistente, tendo em vista que só em raríssimos casos ainda se recorria a esse
instituto, já que no século XVI, não se conferia ao adotando sequer o direito de
suceder ao adotante.

Felizmente, na época moderna, marcada por grandes avanços, surgiram
três legislações onde o instituto da adoção era regulado, quais sejam, o Código
Dinamarquês de 1683, o Código Prussiano de 1751 e o Códex Maximilianus da
Bavária, de 1756, sendo que dentre estas, a segunda exerceu relevante influência
sobre o Código Napoleônico, que por sua vez contribuiu para que a adoção
ingressasse nos ordenamentos jurídicos posteriores e se expandisse para outras
partes do mundo.

E foi graças a Napoleão que o instituto ora estudado ressurgiu com maior
expressão, pois seu Código, datado de 1804, regulamentou a adoção em seus
artigos 343 a 360, muito embora a admitindo de forma tímida, inicialmente, nos
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moldes da adoção romana minus plena, porém com notório fim sucessório, pois
interessava ao próprio Imperador adotar um de seus sobrinhos para fazê-lo herdeiro
do trono, já que sua esposa era estéril.

O Código Napoleônico, apesar de ter tratado a adoção de forma ainda
muito complexa, sob normas rigorosas, representou o marco inicial para a
revitalização e aperfeiçoamento do instituto. De modo que, na seqüência, foi
elaborada a Lei Francesa de 1923, que ampliou a idéia de adoção, assemelhando-a
à adoptio plena, embora deixando subsistir os laços de parentesco originários do

adotando. Surgindo, posteriormente, a legislação de 1939, daquele mesmo país, que
veio fixar a legitimação adotiva, conferindo-lhe maior amplitude e aproximando o
adotado da filiação legítima; razão pela qual se pode dizer que o ordenamento
jurídico francês influenciou diversas culturas, dentre elas a brasileira.

No entanto, não se pode olvidar que a adoção no século XIX foi pouco
empregada, voltando à tona, após a Primeira Guerra Mundial com o escopo de
oferecer amparo familiar aos órfãos resultantes do conflito. Mudava-se, pois, o foco
da adoção da pessoa do adotante para a do adotando que, a partir de então,
passava a ser o principal beneficiário da medida.

Neste mesmo sentido, dispõe SILVA FILHO (1997: 27):

a

A adoção teria sido pouco praticada durante o século XIX. A partir do
principio do século, em virtude da Primeira Guerra Mundial, a adoção
passou a preocupar os legisladores, visando amparar os órfãos de guerra.
Deu-se-lhe nova feição de cunho caritativo, como observa a maioria dos
autores.

Também ALBERGARIA (1996: 30-31) ressalta a transformação pela
qual passou a Adoção, a partir do pós-guerra, vez que não se tratava mais de dar
um filho a uma família para suprir o que a natureza lhe negara, mas de oferecer
um lar para um menor, cuja família lhe faltara. Vejamos:
a
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unia das causas da expansão da adoção atual estaria no aumento crescente das
crianças órfãs, ile g ítimas. abandonadas e disseminadas pelo mundo, como
conseqüência do pós-guerra, e hoje agravada pelo êxodo rural, a acelerada
industrialização, o progresso da tecnologia e a conseqüente superpopulação urbana.

Certo é que a adoção, surgida sob a influência romana, evoluindo ao
longo dos séculos, e retratada com maior ou menor amplitude pelas diversas
civilizações, vem sendo admitida por quase todas as legislações modernas,
acentuando-se cada vez mais seu caráter humanitário e a prevalência do bem-estar
do menor, como preocupações atuais dominantes. Daí levar à conclusão de que,
com o passar do tempo, a adoção desvencilhou-se de sua finalidade primitiva, qual
seja a de perpetuação do culto familiar, passando a adquirir contornos mais nobres e
humanitários, e apresentando, atualmente, características assistenciais, que visam
sempre a amparar o adotando, envolvendo-o por laços de parentesco e afetividade.

Mudaram os tempos e as concepções sociais, de modo que atualmente a
adoção, consagrada pela grande maioria dos ordenamentos jurídicos mundiais, a
exemplo do brasileiro, apresenta-se sob novos contornos e regulada por regras mais
amplas e acessíveis, graças a um certo nível de amadurecimento sócio-jurídico que
lhe permitiu alcançar finalidades mais altruísticas, a partir da real conscientização de
que se a adoção deve imitar a natureza, logo ela deve ser igualitária e benéfica ao
adotando, pois a regra é que os pais biológicos não discriminem seus filhos, nem
lhes piore a sua existência, porquanto igual dever precisa ser assumido por quem
pretende abraçar a filiação adotiva.

Neste sentido é que a adoção, embora rechaçada por alguns, mas
aclamada pela grande maioria, acabou por alargar-se e evoluir consideravelmente,
conforme defendido por CHAVES (1980: 08), quando afirma que "sua vitalidade é
tão pujante que conseguiu sobrepairar à desconfiança, dominar incompreensões e
vencer crises, disseminando, em todas as latitudes, as bênçãos dos seus
benefícios."

1.2 Conceito e natureza jurídica

O termo adoção advém do latim adoptio, e significa, literalmente, ato ou
efeito de adotar. Por sua vez, adotar quer dizer tomar, assumir, receber como filho.

Segundo nos ensina LIBERATTI (1995: 13):

A origem da palavra Adoção, deriva do latim Adoptio, que significa dar seu
próprio nome a, pôr um nome em: tendo, em linguagem mais popular, o
sentido de acolher alguém. Encontramos a Adozione, na Itália, a Adoption,
na França, a Adopción, na Espanha, Einkindung, na Alemanha, a Adoption,
nos Estados Unidos e na Inglaterra, e assim por diante.

Na realidade, várias são as definições encontradas na literatura jurídica
sobre o instituto em comento, e isso se explica pelo fato de que o conceito ideal
acerca de um objeto é sempre aquele que melhor espelha as características que o
individualizam. Desta feita, tendo a adoção passado por um longo período evolutivo,
expandido-se pelas mais diversas civilizações, que adaptavam-na às suas
respectivas finalidades, ora conferindo-lhe ampla abrangência, ora relegando-lhe ao
desuso, não se poderia cometer o absurdo de enquadrá-la em um conceito
estanque. De igual modo a fixação de sua natureza jurídica também não é tarefa
fácil para a doutrina, pois deve ser sempre determinada a partir dos requisitos
necessários a sua perfectibilização e eficácia.

Pelo que já fora esclarecido sobre a origem da adoção, não se pode
negar que o princípio basilar do instituto que influenciou o direito civil moderno era o
de que a adoção deveria imitar a natureza. Assim, a caracteristica comum
contemplada nas diversas definições doutrinárias sobre a adoção é indubitavelmente
a: adoptio naturam imitatur. Donde, conclui-se que, se a adoção deve imitar a
natureza, ela é, portanto, uma modalidade artificial de filiação, também conhecida
como filiação civil, já que não resulta de uma relação biológica, mas de uma ficção
jurídica, na qual a manifestação de vontade substitui os laços de sangue e finda por
perfilhar legitimamente pessoa que naturalmente não o é.

20
Ao longo dos anos, a doutrina vem criando inúmeras conceituações para
explicar o instituto jurídico da adoção, sempre refletindo as influências de cada
época. Senão vejamos.

No direito romano, observava-se duas definições diferentes, conforme
afirma KAUSS (1993: 07), a do Baixo Império e a do Período de Justiniano. A
definição dada à adoção no Baixo Império dizia que a adoção era "o ato legítimo
pelo qual alguém perfilha filho que não gerou". Já no Período de Justiniano a adoção
era definida como "o ato solene pelo qual se admite em lugar de filho quem por
nati reza não o é", ou seja, "adoptio est actus solemnis quo in locum fiJi vel nepotis

ad ciscitur quei natura talis non est". Verifica-se que nesta última fase, para a
validade da adoção, se exigia um ato solene, que era celebrado na presença do juiz.

No direito brasileiro, BEVILÁQUA (1956: 351) definiu a adoção como "o
ato civil pelo qual alguém aceita um estranho na qualidade de filho".

Já o professor RODRIGUES (2002: 333) definiu a adoção da seguinte
forma: "adoção é o ato do adotante pelo qual traz ele, para a sua família e na
LonJiçao de filho pessoa que lhe é estranha".

De acordo com DINIZ (1996: 367), adoção é "o ato jurídico solene pelo
qual alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco
consangüíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na
condição de filho, pessoa que geralmente lhe é estranha".

Por fim, CHAVES (1980: 06) define a adoção como:
..ato sinalagmático e solene, pelo qual obedecidos os requisitos da lei,
alguém estabelece, geralmente com um estranho um vinculo fictício de
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paternidade e filiação legítima, de efeitos limitados e sem total desligamento
do adotando da sua família de sangue.

Lamentavelmente, o apego a rigores formais, faz com que a grande
maioria dos doutrinadores, acabem por externar conceitos vagos ou ainda restritos a
determinadas tendências, sem contemplarem a grandeza do instituto da adoção que
não pode se subsumir a conceitos exclusivamente jurídicos, posto que bem maior
que a declaração de vontade (que caracterizaria o contrato) ou a chancela estatal
(que configuraria um ato jurídico institucional) deve ser o desejo de trazer para si a
responsabilidade por uma nova vida que não foi gerada naturalmente, mas buscada
pelo amor e pela solidariedade, refletindo assim a natureza humanitária da adoção,
que agora mais do que nunca, visa ao bem-estar do adotando, razão pela qual o
Estado deve necessariamente velar pela regularidade e adequação do seu
procedimento judicial.

Fugindo um pouco cia fria conceituação jurídica, oportuno registrar o
lapidar pensamento de MARMITT (1993: 07) ao afirmar que: "pelo relevante
conteúdo humano e social que encerra, a adoção muitas vezes é um verdadeiro ato
de amor, tal como o casamento, não simples contrato".

Quanto à natureza jurídica da adoção, há de se mencionar que esta
também sofre influência dos valores de cada época. Durante o século XIX, por se
tratar de um período em que se dava ao contrato um destaque excessivo, como
única explicação e fundamento das mais diversas instituições jurídicas, constata-se
marcante inclinação de conferir à adoção uma natureza contratual.

Segundo LIBERATTI (1995: 17-18), boa parte da doutrina chegou a
considera a adoção como um negócio jurídico de natureza jurídica contratual,
conforme ressalta:
Entendem eles que o ato é bilateral tendo o seu termo mútuo consenso das
partes, produzindo, a partir daí, os efeitos pretendidos e acordado com
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plena eficácia entre as partes. Dentre eles, destacam-se Eduardo Espínola,
Euvaldo Luz, Gomes de Castro, ( ... ), Téophile Huc.

Já CHAVES (1980), em seus comentários gerais à obra Adoção, adoção
simples e adoção plena, menciona a divergência acerca da natureza jurídica do

instituto, destacando que alguns doutrinadores defendiam a natureza contratual da
adoção, enquanto outros atribuíam-lhe conotação de ato solene ou mera relação
jurídica; posicionamentos estes não compartilhados por aquele brilhante autor, que
sabiamente vislumbrava na adoção um vínculo espiritual e moral, infinitamente,
maior e mais nobre do que aquele estabelecido num simples contrato.

Verifica-se, portanto, que a noção civilista e clássica do contrato, não é
capaz de resultar numa explicação adequada e suficiente para a adoção, que
encerra uma série de peculiaridades completamente dissonantes da tradicional idéia
contratual, dentre as quais se pode citar: a possibilidade de adotar um menor, que
carece de capacidade para contratar e que, portanto, não poderia concluir um
contrato válido; o poder de decisão que se concede à autoridade judiciária - o
Estado Juiz - na concessão de uma adoção, enquanto que num ajuste contratual
basta o consenso das partes; a necessidade de que concorram motivos legítimos e
que a adoção represente reais vantagens para o adotando, exigências prevalentes
atualmente na doutrina e na legislação comparada - requisitos, estes,
completamente estranhos à esfera contratual, revelando, pois, que a corrente que
enxerga a adoção como mero contrato está em crise, não se concebendo contratar
uma relação de maternidade/paternidade e filiação, quanto mais quando o adotando
passa a ser sujeito de direitos e não mais objeto de direitos.

Imperioso ressaltar que, se num primeiro momento o objetivo da adoção
era a continuidade do culto doméstico, hodiernamente, ela passou a ter motivações
diferentes e mais nobres, predominando a idéia de ensejar aos que não têm filhos,
empregar num estranho a sua carga afetiva, além de atender a um interesse social
de propiciar aos milhares de menores abandonados a obtenção de um lar e de um
futuro mais digno.
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Logo, se no Estado Liberal vingou a concepção do contrato, no Estado
Democrático de Direito deve prevalecer o conceito de instituição jurídica aberta ao
fenômeno social da adoção, como substrato de regras jurídicas, que disciplinam uma
realidade psicossocial, pois, verdadeiramente, a adoção não se restringe aos seus
regramentos jurídicos, relevantes, sobretudo, naquele primeiro momento em que se
busca o deferimento da filiação civil, mas, primordialmente, ela é o nascedouro de
um desejo humanitário que, por vezes, espelha uma necessidade natural de
constituir prole e em outros casos revela um misto de solidariedade e amor que
chega a transcender os sentimentos advindos do vínculo de sangue, características
estas que acompanham a nova relação filial por toda a vida, ao contrário das
formalidades jurídicas que se limitam a conferir legitimidade civil à filiação não
biológica, mas que daí por diante equiparar-se-á àquela dita natural para todos os
fins de direito.

E assim, cessa o papel da legislação, e inicia-se a nobre missão dos
adotantes que passam a ser verdadeiros pais, pais de amor, pais por escolha,
responsáveis por proporcionar um ambiente familiar saudável para aquele novo ser
que abraçam como parte de si e que, a partir da adoção, assim será enquanto
viverem, ante o seu relevantíssimo caráter de irrevogabilidade.

Neste mesmo diapasão, posiciona-se MARMITT (1993: 09-10):
Na adoção sobressai a marcante presença do estado, estendendo suas
asas protetoras ao menor de dezoito anos, chancelando ou não o ato que
tem status de ação de estado, e que é instituto de ordem pública. Perfaz-se
uma integração total do adotado na família do adotante, arredando definitiva
e irrevogavel mente a família de sangue.

Felizmente, a legislação pátria atinente à adoção também tem evoluído,
não mais se adequando à inconsistente noção contratual, conforme já mencionado
em linhas pretéritas, haja vista que, a partir, do disciplinamento conferido pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção menorista começou a adquirir nova
roupagem, bem mais condizente com a realidade atual, onde já não se pode mais
considerar a existência de simples bilateralidade na manifestação de vontade.

MÁ

passando-se a exigir, também, a necessária e ativa participação do Estado no ato de
adoção, que, a partir de então, só se concretiza por sentença judicial.

Segundo LIBERATTI (1995:18):

Com a vigência da Lei 8.069/90, a adoção passa a ser considerada de
maneira diferente. E erigida à categoria de instituição, tendo como natureza
jurídica a constituição de um vínculo irrevogável de paternidade e filiação,
através de sentença judicial (art. 47). E através da decisão judicial que o
vínculo parental com a família de origem desaparece, surgindo nova filiação
(ou novo vínculo), agora de caráter adotivo, acompanhada de todos os
direitos pertinentes à filiação de sangue.

Desta feita, entre nós, cai por terra a vinculação da adoção à noção
meramente contratual, motivo pelo qual boa parte dos doutrinadores passam a
caracterizá-la como ato jurídico marcado por relevante interesse público, que se
exterioriza em uma ação de estado, de caráter constitutivo, cujo objetivo é conferir
posição de filho ao adotando.

Numa lucidez invejável, VIANA (1996: 76) bem descreveu a adoção dos
dias atuais, apontando para um misto de natureza contratual e institucional, senão
vejamos:

Assim, em que pesem as divergências, adotamos a concepção daqueles
que vêem no instituto um ato complexo, que se desenvolve em duas etapas,
sendo que. na primeira, temos uma emissão volitiva, que não é bastante. e
que se concretiza na segunda, quando, após processo regular. a pretensão
é acolhida e o Juiz exara sentença constitutiva.

Noutra senda, a adoção não se confunde com os institutos jurídicos de
guarda e tutela, sendo bem mais abrangente do que estes últimos, que não criam
novo vínculo de filiação, nem tampouco são definitivos.

Assim, somente a adoção tem o condão de desligar definitivamente o
adotando de qualquer vínculo com seus pais e parentes consangüíneos - salvo
quanto aos impedimentos matrimoniais (Cód. Civil, art. 1.626) - e estabelecer
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relações de parentesco, não só entre o adotante e o adotado, como também entre
aquele e os descendentes deste e entre o adotado e todos os parentes do adotante
(Cód. Civil, art. 1.628), atribuindo ao adotado os mesmos direitos dos filhos naturais,
inclusive sucessórios (CF/88, art. 227, § 60).

Outro ponto crucial para bem entender a natureza jurídica da adoção,
paira na problemática do menor desassistido, que nos tempos atuais, vem
preocupando não só os nossos legisladores, mas o direito alienígena de um modo
geral, que acaba por vislumbrar na adoção um poderoso instrumento de colocação
do menor em família substituta. Na busca dessa finalidade é que o Estatuto da
Criança e do Adolescente e o Código Civil atual foram elaborados, segundo os quais
o interesse maior a ser resguardado é o do menor desamparado, prestando-se a
adoção a oferecer-lhe uma família, capaz de lhe proporcionar uma melhor qualidade
de vida.

É exatamente visando a combater a problemática do abandono latente
em nosso país, que a legislação referente à adoção exige para o seu deferimento a
comprovação de reais vantagens para a criança ou adolescente, bem como sua
fundamentação em motivos legítimos, possibilitando ao Estado-Juiz decidir sobre a
oportunidade e conveniência da sua concessão.

Assim, tecidas as considerações acima, ousamos retratar a adoção como
uma relação familiar de natureza híbrida, pois embora haja necessária manifestação
volitiva das partes, estas não têm total autonomia nem liberdade para regularizarem
os efeitos do instituto, sendo imprescindível a intervenção estatal, pois, conforme o
próprio art. 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o vínculo da adoção
constitui-se por sentença judicial.

Concluímos, por fim, que a adoção é uma instituição de proteção familiar
e social, especialmente estabelecida em prol do melhor interesse do adotando, a fim
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de garantir-lhe seus direitos fundamentais, sobretudo, no que se refere a um
ambiente familiar sadio, criado a partir de um vínculo jurídico que não se apóia na
consangüinidade, mas em verdadeiros laços de amor.
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2 A ADOÇÃO À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

É de fundamental importância fazermos uma análise, ainda que
superficial, das diversas influências que marcaram o instituto da adoção em nosso
ordenamento jurídico ao longo dos anos, apontando suas principais características e
motivações que refletiam a mentalidade e o momento social de cada época, a fim de
melhor situarmos o tema ora proposto.

Vejamos a salutar preocupação do legislador pátrio em adequar o
regramento jurídico da adoção aos anseios e percalços sociais, de modo que o
instituto jurídico, que permite dar pais àqueles que não os têm e presentear com
filhos àqueles que assim o desejam, não esteve sempre sujeito à mesma disciplina
jurídica atual, pelo contrário, na estrada de sua evolução, a adoção veio a ser
regulada por diversos ordenamentos até alcançar a relevância e o tratamento
jurídico-social que hoje a caracterizam e dignificam.

2.1 Evolução nacional da adoção

Nascida sob a inspiração romana, a adoção nos foi primeiramente
esboçada pelas Ordenações do Reino, que a previam de modo rudimentar e sob
influência da legislação portuguesa, entretanto, tal disciplinamento logo caiu em
desuso, vindo a ressurgir com maior robustez sob a égide do Código Civil de 1916,
que reproduziu a adoção na forma pela qual ela era tradicionalmente regulada na
legislação alienígena sob a inspiração do Código de Napoleão, ou seja, como
instituição destinada a dar filhos àqueles a quem a natureza os havia privado.
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Dentro deste contexto histórico, é possível afirmar que o direito brasileiro
anterior ao Código Civil de 1916 não regulava expressamente a adoção, limitandose a fazer algumas referências acerca de sua sistematização, razão principal do seu
desuso, segundo leciona GAMA (1993: 18):

Não se pode negar que o instituto da Adoção tivesse caído em desuso no
direito anterior ao nosso Código Civil. A explicação era a ausência de
regulação normativa e por ser combatido fortemente por ilustres civilistas.
Segundo consta, quase nunca teria sido utilizado a adoção. Até a
Independência do Brasil vigoravam no Brasil as Ordenações Filipinas.

Neste diapasão, oportuno esclarecer que a grande maioria dos nossos
civilistas costumava se insurgir contra o regramento jurídico da adoção, sob a
alegativa de que sendo esta uma instituição obsoleta, seria mera perda de tempo
conferir-lhe qualquer tratamento. Felizmente, o brilhantismo de Clóvis Beviláqua,
dentro de uma visão mais ampla da época, ecoou seu entendimento de que a
adoção, tendo por escopo propiciar filhos a quem não os tinha pela natureza,
desempenhava função valiosíssima, razão pela qual passou a empenhar-se no seu
soerguimento, fazendo deitar por terra aquela retrograda concepção.

Nessa linha de raciocínio, escreve o maior civilista de nossa história
juridica:
O que é preciso, porém, salientar é a ação benéfica, social e
individualmente falando, que a adoção pode exercer na sua fase atual.
Dando filhos a quem os não tem pela natureza. desenvolve sentimentos
afetivos do mais puro quilate. e aumenta, na sociedade, o capital de afeto e
de bondade necessário a seu aperfeiçoamento moral: chamando para o
aconchego da família e para as doçuras do bem estar filhos privados de
arrimo ou de meios idôneos, aproveita e dirige capacidades, que, de outro
modo, corriam o risco de se perder, em prejuízo dos indivíduos e do grupo
social, a que pertencem. (Clóvis Beviláqua in Código Civil dos Estados
Unidos do Brasil comentado. vol. 1. Rio de Janeiro: 1954: 822).

Estávamos diante da revitalização da adoção enquanto instituto jurídico,
inclusive, ganhando assento no nosso primeiro Código Civil, que disciplinava a
matéria em seus artigos 368 a 378, integrando o Direito de Família.
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2.1.1 Código Civil de 1916

No Brasil, o Código Civil de 1916 veio regular o instituto da adoção, sob a
denominação de adoção simples, em virtude dos efeitos que gerava.

Nesse sistema, conforme leciona LISBOA (1996: 22), a adoção se
apresentava com as seguintes particularidades:

a adoção se dava através de escritura pública, sem interferência judicial.
O filho adotivo não rompia o vínculo com sua família biológica, podendo,
inclusive, permanecer com o nome originário, bem como com os direitos e
deveres alimentícios face aos pais consangüíneos. Apesar do processo
assinalado pelas normas dos arts. 368 a 378, o nosso legislador sofreu
inúmeras censuras, principalmente pela forma com que disciplinou a
matéria: limitou a adoção a maiores de 50 anos e a proibiu para os casais
que tivessem filhos legítimos e legitimados (art. 368 do Código Civil).

De fato, neste primeiro momento, o regime do Código Civil de 1916 só
deferia a adoção aos maiores de 50 (cinqüenta) anos, sem prole legítima ou
legitimada, pois supunha o legislador que naquela idade o casal provavelmente não
pudesse mais ter filhos, e a adoção seria, portanto, uma oportunidade de suprir uma
falta que a natureza lhes criara. Ressalte-se, porém, que referido Código, no tocante
à adoção, não manteve sua orientação inicial, passando por uma série de
alterações, que objetivavam a sua melhor adequação aos diferentes momentos e
anseios da sociedade.

É cediço que este tipo de adoção, de cunho eminentemente patrimonial,
visava com exclusividade à pessoa dos adotantes, ficando o adotando em plano
secundário, aspecto que já não se coadunava com a concepção social emergente a
partir da segunda metade do século, quando já se buscava conferir um caráter
assistencial ao instituto.

Ademais, em virtude das várias restrições impostas ao instituto da adoção
o

pela Codificação Civilista de 1916, surgiu a Lei n° 3.133/57, que trouxe consigo as
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seguintes modificações: idade mínima para a adoção passou a ser 30 anos; a
diferença de idade entre adotante e adotando passou a ser 16 anos; o fim da
exigência de que só os casais sem filhos poderiam adotar; requisito de 05 anos de
casamento, para os adotantes casados, que tivessem ou não filhos legítimos;
formação de vínculo apenas entre adotante e adotando; a dissolução do vínculo nos
mesmos caso em que se admitia a deserdação; e, se os adotantes tivessem filhos, o
adotado não teria nenhum direito sucessório, no entanto, se fosse filho único, ele
herdaria tudo, desde que não sobreviessem filhos aos adotantes após a adoção,
hipótese em que só teria direito à metade daquilo que coubesse ao filho legítimo.

Não se pode olvidar que a restrição do vínculo às pessoas do adotante e
do adotando, bem como a limitação dos direitos sucessórios ao adotando, gerava
sem laivo de dúvidas repercussões discriminatória e repugnante, refletindo uma
situação profundamente injusta, que felizmente veio a ser posteriormente corrigida
pela Constituição Federal de 1988, que introduziu entre nós o princípio da isonomia
de direitos entre os filhos de qualquer natureza.

Em 1965, com o advento da Lei n° 4.655, surge a legitimação adotiva,
marco na legislação brasileira, pois se tratava de um instituto que mesclava adoção
e legitimação, haja vista que, conforme aquela, estabelecia um liame de parentesco
de primeiro grau em linha reta entre adotante e adotando, e, como na legitimação,
tal parentesco era igual ao que liga os pais ao filho consangüíneo.

Segundo PEREIRA (2002: 218), a Lei n° 4.655/65 surgiu com a pretensão
de 'suprir o parentesco civil dos meios hábeis a realizar efetivamente a integração
do adotado no meio familiar que o recebia". Assim, sob o nome de legitimação
adotiva, o que referida norma objetivava era equiparar o filho adotivo ao natural. No
entanto, apesar da louvável iniciativa, tal dispositivo legal não se mostrou capaz de
abolir uma série de restrições que continuaram a obstaculizar o instituto, a exemplo
da questão sucessória que era mitigada ao adotando que viesse a concorrer com
filhos legítimos dos adotantes.
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A Lei n° 4.655/65 tinha como princípios básicos os mesmos que,
posteriormente, nortearam a adoção plena introduzida pela Lei n° 6.697/79 - Código
de Menores, que veio substituir a legitimação adotiva, com a sua conseqüente
revogação.

Paralelamente ao Código Civil de 1916, surge o Código de Menores que
tinha como prioridade viabilizar o abrigo à criança abandonada, passando, assim, a
tratar de duas formas de adoção: a simples e a plena. Contudo, apesar do
aparecimento de uma legislação que trataria especificamente da adoção de menores
em situação irregular, o Código Civil de 1916 permaneceria em vigor, traçando os
contornos dos demais casos de adoção, como efetivamente assim permaneceu até
a vigência do atual Código Civil de 2002.

Certo é que com a edição do Código de Menores - Lei n° 6.697, de 10 de
outubro de 1979, a legitimação adotiva se desprende do Direito Civil, para transferirse, definitivamente e sob nova roupagem, para o âmbito do Direito Menorista.

Registre-se que para a grande maioria dos doutrinadores. a Lei n°
6.697/79 apenas substituiu a legitimação adotiva pela adoção plena, conservando as
mesmas características daquela, apenas com a diferença que a adoção plena não
fazia restrições quanto ao direitos sucessórios do adotando, que passavam a ser
equiparados, de forma irrevogável, aos filhos legítimos. Enquanto que a adoção
simples, abrigada no Código de Menores, criava um parentesco civil entre adotante
e adotando apenas, não se apagando jamais os indícios de como esse parentesco
se constituíra.

Ademais, numa demonstração de que se tinha em vista o atendimento do
menor em situação irregular e carente, e não mais a imitação da natureza, dando
o

filhos a casais e pessoas solitárias, como era a tônica anterior, o revogado Código
de Menores estendeu o instituto da adoção plena ao viúvo ou viúva, desde que o
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menor estivesse integrado em seu lar, quando o outro cônjuge ainda vivia, e após
um estágio de convivência de 03 (três) anos. O mesmo ocorria, com relação aos
cônjuges separados judicialmente, exigindo-se, ainda, que acordassem sobre a
guarda do menor após a separação (arts. 33 e 34).

Tem-se, pois, que a adoção plena substituiu com vantagens à precedente
legitimação adotiva, estendendo o vínculo da adoção à toda família do adotante,
muito embora ainda não tivesse sido suficiente para conferir aos menores a ampla
tutela de seus direitos enquanto indivíduos em formação; preocupação esta que só
veio a surgir com a promulgação da Constituição Federal de 1988.

2.1.2 Constituição Federal de 1988

Em atenção à ordem cronológica em que foram ocorrendo as principais
inovações em nosso ordenamento jurídico acerca da adoção, deixaremos para um
segundo momento os comentários sobre o apogeu do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei n° 8.069/90), cuja vigência revogou o já ultrapassado Código de
Menores, razão pela qual, inicialmente, destacaremos a relevância da Carta Magna
de 1988, por consolidar de uma vez por todas o espírito igualitário entre filiação
sanguínea e filiação adotiva, vedadas quaisquer alusões discriminatórias a esse
respeito.

Diante do teor dos regramentos da época sobre a adoção, apesar das
várias alterações pelas quais já havia passado o instituto, permanecia o ranço da
desigualdade, uma vez que ainda não se tinha atingido a finalidade de integrar
irreversivelmente o adotando à nova família.

A Constituição Federal de 1988 veio para reparar tal situação, vedando
qualquer distinção entre filhos legítimos, legitimados, ilegítimos e adotivos, inclusive,

33
no que diz respeito aos direitos sucessórios. A partir de então, iniciavam-se as
inúmeras e significativas modificações jurídicas, que adequariam a adoção ao nosso
contexto atual.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o legislador constituinte ao tratar dos
direitos sociais do cidadão, conforme art. 6 0 da Constituição Federal de 1988,
demonstrou especial preocupação com a maternidade e a infância, garantido-lhes
integral proteção enquanto direitos fundamentais do ser humano. Porém, é no art.
227, § 50 e 60 , daquele mesmo diploma constitucional, que estão especificados os
princípios basilares assecuratórios da nova concepção sobre a adoção de crianças e
adolescentes.

Nesse contexto de inovações constitucionais, o próprio caput do art. 227,
vem balizar os deveres da família e do Estado para com crianças e adolescentes,
assegurando-lhes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária; além da proteção contra toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Mais especificamente, o §5 0 , do artigo 227, da Constituição Federal em
comento, prescreve que a "adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da
lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de
estrangeiros'. Aqui abrimos parêntese, para esclarecer que a lei referida na redação
do supramencionado parágrafo vem a ser o Estatuto da Criança e do Adolescente,
em vigor desde 12 de outubro de 1990, elaborado com o fito de proporcionar
instrumento à efetivação dos novos dispositivos constitucionais.

Por oportuno, torna-se também imprescindível destacar a questão da
igualdade entre os filhos, expressamente consagrada no §6°, do mesmo art. 227,
segundo o qual os filhos de qualquer natureza, ou seja, "os havidos ou não da
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relação do casamento, ou por adoção", passaram a ter iguais direitos e obrigações,
proibindo-se, inclusive, qualquer designação discriminatória no tocante à forma pela
qual se deu a filiação. São, pois, todos denominados simplesmente "filhos", com
iguais qualificações, de acordo com a maestria de referida norma constitucional.

Frente a esse princípio, temos que, no atual sistema jurídico, os filhos
adotados possuem os mesmos direitos que os demais, acarretando, sem sombra de
dúvidas, mudanças no direito sucessório, como a revogação do art. 377 e do §2 0 , do
art. 1.605, do Código Civil de 1916, que no primeiro caso, excluía o adotado da
sucessão aos bens do adotante e, no segundo, permitia-lhe tão somente suceder a
metade do que teria direito um filho de sangue do adotante, nascido posteriormente
a sua adoção. Atualmente, portanto, o filho adotado herda em igualdade de
condições ao filho consangüíneo, tal isonomia também se verifica em relação ao
direito de receber e o dever de prestar alimentos.

E, isso se tornou possível em face da nova ordem constitucional, segundo
a qual o parentesco civil criado pela adoção não mais se limita a adotante e
adotando, pois estando todos os filhos em condição de igualdade, incluindo-se os
adotivos, logo haverá parentesco civil entre estes e os demais irmãos adotivos ou
filhos naturais do casal adotante, bem como entre aqueles e os parentes dos
adotantes.

É mister esclarecer que a Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre a
adoção (ali. 227, § 5° e 6°), inclusive, abolindo meritoriamente a diversidade de
efeitos advindos das várias formas de adoção, não as tornou incompatíveis com a
nova ordem constitucional, razão pela qual continuaram a existir nas suas formas
simples e plena, porém o que não mais se admitia era a distinção de efeitos entre
uma ou outra, pois sob esse aspecto foram todas as formas equiparadas pelo
mandamento constitucional, que, aliás, foi responsável pela nobre missão de extirpar
a pecha discriminatória que, ainda, rondava o instituto da adoção.
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Por fim, dentro desse mesmo princípio isonômico, a Constituição Federal
de 1988 ensejou oportunidade à legislação infraconstitucional, qual seja, o Estatuto
da Criança e do Adolescente, de inovar ainda mais no tratamento da adoção, a partir
da regulamentação integral do instituto no que se refere aos menores de 18 anos,
não mais subsistindo, entre estes, as formas simples e plena consagradas pela
legislação precedente (Código de Menores), haja vista terem sido unificadas num só
tipo de adoção: a plena e irrevogável.

2.1.3 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069190)

A partir da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n°
8.069/90 -, aclamado hino em suas assertivas sobre os direitos fundamentais da
população menorista, cai por terra a malsinada dicotomia adoção simples / adoção
plena, no que diz respeito aos seus beneficiários, prevalecendo a adoção, sem
qualificativos, desta legislação estatutária que também veio ampliar-lhe o campo de
abrangência, ao acolher a teoria da proteção integral em lugar da mera proteção do
menor em situação irregular, albergando sob seu manto todas as crianças e
adolescentes de O a 18 anos de idade qualquer que seja a situação em que se
encontrem, bem como, excepcionalmente, os chamados menores-adultos, entre 18
e 21 anos, estes, desde que, antecedentemente, sob a guarda ou tutela dos
adotantes. Restava revogado o dantes comentado Código de Menores de 1979, e a
adoção de crianças e adolescentes passava então à disciplina uniforme do novo
Estatuto, erigido sob a inspiração constitucional.

Apesar da adoção de pessoas maiores de idade não ser o enfoque deste
estudo, há que se mencionar que, mesmo após o advento da Lei n° 8.069/90, tal
forma de adoção continuou a existir sob os contornos do Código Civil de 1916 situação esta que perdurou até a sua ab-rogação pela nova codificação civilista -.
para o qual não se exigia intervenção judicial, mas mera escritura pública, de forma
que o filho adotivo (maior) não rompia o vínculo com sua família biológica, podendo,

inclusive, permanecer com o nome originário, bem como com os direitos e deveres
alimentícios face aos pais consangüíneos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), consubstanciado no
princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, considera seus
destinatários como sujeitos de direito, contrariamente ao anterior Código de Menores
que os considerava como objetos de direito. Dessa forma, dentre os diversos direitos
que elenca, dispõe a Lei n° 8069/90 que a criança ou adolescente tem o direito
fundamental de ser criado no seio de uma família, seja esta natural ou substituta, e,
como modalidade de colocação em família substituta, encontra-se a adoção, medida
de caráter excepcional, porém irrevogável, que atribui a condição de filho ao
adotando, impondo-lhe todos os direitos e deveres inerentes à filiação. Tal
excepcional idade deve-se ao fato de que, segundo o Estatuto, a alternativa da
família substituta para o menor só deve surgir quando se esvaírem todas as
possibilidades de sua manutenção na família natural.

Certo é que a adoção, a partir do Estatuto, apresenta-se como uma forma
alternativa de proteção da criança e do adolescente desprovidos de um lar, devendo
prevalecer em todos os casos o princípio do melhor interesse do menor,
expiessamente destacado, como fundamento e premissa maior do instituto, no art.
43. Não se trata mais de dar uma criança para um casal sem filhos, mas de garantir
um ambiente familiar sadio para um menor em abandono.

Considerado mundialmente como um dos instrumentos legislativos mais
avançados sobre a matéria, o Estatuto da Criança e do adolescente, pode ser
resumido como legislação especial consubstanciada no princípio da proteção
integral à criança e ao adolescente, considerando seus destinatários como sujeitos
de direitos, inclusive, com assento constitucional. A legislação estatutária em
comento reza nos artigos 39 a 50. sobre a adoção de crianças e adolescentes,
determinando todo o procedimento a ser seguido por aqueles que pretendem
integrar definitivamente em seu meio familiar, na condição de filho, um menor;
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procedimento este que se aplica tanto aos nacionais quanto aos estrangeiros
domiciliados e residentes em território nacional, haja vista que a nossa Carta Magna,
em seu art. 50, assegura a todos os que aqui residem a igualdade perante a lei. Já
os artigos 51 e 52 cuidam da Adoção internacional por estrangeiros cujo domicílio e
residência seja fora do Brasil, apresentando peculiaridades próprias, que visam a
uma proteção ainda maior de nossas crianças e adolescentes.

O Estatuto da Criança e do Adolescente confere à adoção menorista um
tratamento arrojado e humanitário, que vem lhe permitindo larga aplicação, inclusive,
passando a coexistir paralelamente ao novo Código Civil de 2002, que, ante o
brilhantismo das orientações jurídico-estatutárias, não teve o condão de revogá-lo,
mas, pelo contrário, utilizou-se de tal inspiração para melhor compor seus próprios
regramentos sobre a adoção; igual sorte, porém, não teve o seu antecessor Códex
de 1916, que foi ab-rogado pela atual codificação civilista, razão pela qual não mais
prevalecem entre nós as antigas regras que norteavam a adoção simples de
pessoas maiores.

2.1.4 Código Civil de 2002 (Lei n°10.406/2002)

A partir da entrada em vigor do Novel Código Civil de 2002 - Lei n°
10.406/2002, a adoção passa a ser uma só, irrestrita, independentemente da idade
do adotado, com todos os dispositivos jurídicos atinentes à matéria contemplados
em seu bojo, o que resultou na revogação do Código Civil de 1916, conforme
expressa disposição do art. 2.045 do novo diploma legal, e nem podia ser diferente,
já que a adoção contemplada pela codificação anterior, erigida sob a tendência da
época, que priorizava dar filhos a quem não os tinha, dissociava-se na íntegra do
entendimento contemporâneo da proteção integral e do melhor interesse do
adotando.
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O instituto da integração legal de estranho no seio familiar, elevando-o à
qualidade de filho, vem disciplinado nos arts. 1.618 a 1.629 do Código Civil atual,
cujas regras aplicar-se-ão, indistintamente, a todos aqueles que pretendem figurar
numa relação jurídica de adoção. Felizmente, a evolução da concepção social
encontrou amparo na nova dinâmica jurídica, pois, a partir de então, não se cogita
mais da existência de adoção simples ou plena, mas de adoção, ato jurídico
bilateral, constituído em benefício essencialmente do adotando, irretratável e
perpétuo depois de consumado, que cria laços de paternidade/maternidade e
filiação, com todos os direitos e obrigações daí decorrentes, entre pessoas para as
quais tal vínculo inexistiria naturalmente.

Nossa recente codificação civilista não revogou tácita nem expressamente
o festejado Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo contrário, vê-se que, no
tocante à adoção, ela incorporou inúmeras das regras desse último, mantendo a
diretriz da proteção integral do adotando em consonância com os preceitos
consagrados pela Constituição Federal de 1988- Na realidade, apesar de,
atualmente, a adoção estar entregue à competência do Código Civil de 2002, sabese que o legislador ordinário não logrou êxito em esgotar essa matéria, pois em
vários casos limitou-se a transcrever normas já existentes no Estatuto Menorista, e
em outros não cuidou de disciplinar certas peculiaridades, resultando na existência
de aigumas lacunas, cujo preenchimento ficará a cargo dos operadores do direito, a
exemplo da temática principal desta monografia, que versa sobre a possibilidade da
adoção por casais homoafetivos.

Ressalte-se que, como bem leciona VENOSA (2003: 347):

Alguns dos dispositivos do ECA são substituídos pelo Código Civil, como
vimos, mas, em síntese. toda a base de direito material e de direito
procedimental descrita nessa lei continua aplicável. Na ausência de outra
norma regulamentadora, também deve ser aplicado o ECA analogicamente,
no que for compatível, com relação à adoção de maiores.

A conclusão lógica é que por algum tempo ainda coexistirão os
regramentos do atual Códex Civil mesclados aos do Estatuto da Criança e do
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Adolescente, naquilo em que não forem incompatíveis, pois se de um lado a
legislação material é mais ampla por abraçar a adoção tanto de crianças e
adolescentes como de pessoas maiores, por outro, a parte procedimental do
Estatuto encontra-se melhor estruturada, dispondo de todo um aparato que, por
mais de uma década, vem se esmerando em promover eficazmente a finalidade
maior da adoção, e buscando a ampliação do instituto, sem, contudo, torná-lo
temerário.

Mister ressaltar que a maior inovação do Código Civil em comento se deu
no tocante à adoção de pessoas maiores, pouco verificada entre nós, pois com
relação à adoção menorista permanecem os contornos básicos da legislação
estatutária. Assim, diante do indubitável inconveniente de mantermos um Código
Civil margeando micro-sistemas jurídicos, como o Estatuto da Criança e do
Adolescente, há de se pugnar pela harmonização entre estes dois ordenamentos,
cuidando para que sejam interpretados com vistas ao melhor interesse do adotando,
e que as eventuais divergências, que venham a surgir, sejam solucionadas
sabiamente pela doutrina e jurisprudência, conforme, inclusive, já está a ocorrer, a
partir da postura vanguardista de lúcidos magistrados que têm a coragem de não
permitir que o mal do preconceito se sobreponha ao bem ínsito ao instituto da
adoção.

Vale salientar que, quanto ao pedido de adoção por casais homossexuais,
nenhum dos diplomas supracitados veda tal possibilidade, porém. segundo VENOSA
(2003: 348-349), "o futuro nos apontará o caminho.

Feitas estas digressões, passemos a comentar as principais regras que,
atualmente, norteiam o instituto da adoção. fruto da necessária convivência pacífica
entre o atual Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo que
para isso tenhamos que nos tornar repetitivos em algumas abordagens.
o
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2.2 Requisitos gerais da adoção

2.2.1 Quanto à pessoa do adotando

Qualquer pessoa pode ser adotada, pois sob a égide do atual
ordenamento jurídico, a adoção é uma só, tanto para menores como para maiores
de 18 anos, devendo igualmente "constituir efetivo benefício para o adotando" (art.
1.625, CC), o que corresponde às "reais vantagens" da redação do art. 43, do
Estatuto, sendo, portanto, expressões que se equivalem e induzem ao princípio do
melhor interesse do adotando, requisito de maior relevo para a concessão da filiação
adotiva.

De plano, cumpre esclarecer que para a adoção estatutária é preciso que
o adotando seja menor de 18 (dezoito) anos de idade à data do respectivo pedido.
De modo que para a pessoa com mais de 18 (dezoito) anos de idade restará apenas
o caminho da adoção tal como traçado pelo atual Código Civil.

Ademais, sendo o adotando maior de 12 (doze) anos de idade, faz-se
necessário seu consentimento à medida, conforme expressamente contido no §2°,
do art. 45, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se admitindo a supressão
de tal providência pelo consentimento de seus pais ou responsáveis, que, por sua
vez, também se apresenta como requisito da adoção, porém, não substituindo a livre
aquiescência do menor.

Donde concluirmos que, para a validade da adoção, há que se atentar
para o requisito acautelatório do consentimento, tanto por parte do próprio adotando,
o

quando adolescente ou adulto, como por parte de seus pais ou representantes
legais.
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A exceção a esse requisito encontra-se nas hipóteses descritas nos arts.
1.621, §1 0 e 1.624, do Código Civil vigente, segundo os quais será dispensado o
consentimento dos pais ou representantes legais do adotando, se este for infante
exposto, ou menor cujos pais sejam desconhecidos, estejam desaparecidos, ou
tenham sido destituídos do poder familiar, sem nomeação de tutor, ou ainda no caso
de órfão não reclamado por qualquer parente, por mais de 01 (um) ano. Assim, é
obvio que em qualquer dos casos de extinção do poder familiar haverá também a
dispensa do consentimento dos pais do adotando, a exemplo do que ocorre na
adoção do maior de 18 anos, que passa a ser absolutamente capaz conforme a
nova lei civil, mas deverá consentir em sua própria adoção.

Certo é que as possibilidades de dispensa do consentimento do
representante do menor adotando devem ser verificadas com cautela pelo
magistrado, diante de cada caso concreto, pois apesar da maioria esmagadora dos
menores à espera de adoção estar enquadrada naquelas hipóteses legais de
dispensa, há de se atentar para a possibilidade de localização de seus genitores, já
que uma vez encontrados estes devem consentir com a adoção.

Há, ainda, a questão da retratação do consentimento, hipótese
contemplada pelo art. 1.621, §2 0 , do atual Código Civil, que expressamente a
permite, desde que seja manifestada até a publicação da sentença constitutiva de
adoção. Apesar de não considerarmos acertada essa possibilidade de revogação,
face aos inconvenientes que tal ato poderá causar ao adotante e ao adotando, que,
provavelmente, já estarão adaptados um ao outro, unidos por laços de afeto e amor,
cuja ruptura poderá acarretar cicatrizes indeléveis, parece-nos que a intenção do
legislador não foi de todo reprovável, pois firmada em benefício daqueles pais
biológicos que não abandonaram propriamente seus filhos, mas que apenas
consentiram na adoção destes, a fim de lhes conferir uma melhor qualidade de vida.
posto que, não poderiam arcar com o seu sustento, em virtude de sérias dificuldades
financeiras. Nestes casos, havendo o arrependimento dos pais ou representantes
legais do adotando, até a publicação da sentença de adoção, nada obsta a que se
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revogue o consentimento já conferido, até porque não houve decretação de perda
do poder familiar.

Mister destacar que com a revogação do consentimento, surge um novo
dilema, onde o julgador terá que decidir com base no melhor para o adotando, isto
porque, nem sempre criar o menor em sua família natural significa a melhor opção
para ele, e, além disso, o natural entrosamento com a família substituta, poderá
inviabilizar o seu retorno à família natural, que ao contrário de um benefício poderá
causar-lhe uma agressão ainda maior.

Outrossim, não se pode olvidar que o princípio do melhor interesse do
adotando é eminentemente subjetivo, de forma que apenas casuisticamente poderá
ser avaliado, devendo o juiz formar seu convencimento, a partir do contexto dos
autos, dos relatórios psico-sociais carreados, e, sobretudo, amparado em sua
sensibilidade e experiência, pois diante do pedido de adoção há de se verificar as
vantagens que a medida poderá trazer para a garantia do desenvolvimento saudável
dessas pessoas em formação.

2.2.2 Quanto à(s) pessoa(s) do(s) adotante(s)

Ao passo em que no regime do Estatuto da Criança e do Adolescente
(art. 42) só as pessoas maiores de 21 (vinte e um) anos de idade podiam adotar, o
Código Civil em vigor, coerentemente com a nova sistemática atual, veio facilitar a
adoção ao reduzir a idade mínima dos adotantes de 21 (vinte e um) para 18
(dezoito) anos. Tal redução, que consta do caput, do art. 1.618 do referido Código,
fixando que "só a pessoa maior de dezoito anos pode adotar", encontra-se em
consonância com o fim da menoridade civil que agora se dá aos 18 (dezoito) anos
completos, quando a pessoa se torna plenamente capaz, ficando habilitada à prática
o

de todos os atos da vida jurídica.
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Desta feita, a partir de agora e apesar do limite de idade dos adotantes
fixado anteriormente pelo ECA, prevalece a orientação civilista, razão pela qual
estão aptos a adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente de seu
estado civil, sexo ou nacionalidade. Este limite de idade que, doravante, passa a ser
de 18 (dezoito) anos é, portanto, requisito objetivo para o adotante, pois a
maturidade para a adoção, questão de cunho subjetivo, será objeto de análise pelo
juiz que, diante de cada caso concreto, há de se nortear pelos princípios da proteção
integral do adotando e do seu melhor interesse.

Assim, não concordamos com as afirmações de que tal limite de idade
seria temerário pelo fato de uma pessoa nesta idade dificilmente já ter alcançado
plena estabilidade econômico-financeira, haja vista que diante da alarmante situação
de abandono em que vivem milhares de crianças e adolescentes, o que deve
prevalecer como requisito condicionante à adoção, não é uma boa situação
financeira, mas o desejo verdadeiro de oferecer amor e um lar, a quem mais do que
dinheiro anseia por uma família. E é por isso que a adoção passa pelo crivo do
Estado-Juiz, a quem caberá verificar a conveniência e a oportunidade de se deferir a
adoção, examinando a situação concreta e a intenção do pretenso adotante.

Noutra senda, o candidato à adotante deve ser pelo menos 16
(dezesseis) anos mais velho que o adotando, requisito este contemplado pela
legislação estatutária e repetido pelo atual Código Civil, a fim de conferir cunho
biológico à família civil que se está constituindo e que deverá imitar a filiação natural.
Dita diferença de no mínimo dezesseis anos de idade entre adotante e adotando,
afigura-se como requisito de suma importância, como meio de se estabelecer
parâmetros de autoridade e respeito, além de evitar que a adoção dê margens a
confusões de sentimentos, reduzindo, assim, a probabilidade de se desenvolverem
vínculos distintos do paterno-filial: preocupação esta que já se fazia sentir desde o
revogado Código Civil de 1916 (art. 369), no qual já constava igual limite de
diferença etária.
e
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Fato é que para a adoção é irrelevante o estado civil dos pretensos
adotantes, podendo adotar os solteiros, os separados judicialmente, os divorciados,
os viúvos e os que vivem em união estável. Porém, qualquer que seja o seu estado
civil, não poderão adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, conforme
expressa vedação legal (art. 42, §1°, do ECA), restando-lhes apenas os institutos de
guarda ou tutela de seus netos e irmãos.

Atualmente, na adoção requerida conjuntamente por cônjuges ou
companheiros, basta que apenas um deles tenha mais de 18 (dezoito) anos,
comprovada a estabilidade da família e desde que observada a necessidade de
haver uma diferença de idade entre adotante e adotando de pelo menos 16
(dezesseis) anos. Além disso, para a validade da adoção conjunta faz-se necessário
que tal intenção seja compartilhada por ambos os cônjuges ou por ambos os
conviventes de uma união estável, pois do contrário a concessão da adoção poderia
trazer sérios prejuízos à estabilidade da relação marital, com desastrosa
repercussão no acolhimento do adotando.

Segundo dispõe o parágrafo único, do art. 1.622 do Código Civil, os
divorciados e os judicialmente separados - assim como os ex-companheiros na
hipotese de dissolução da união estável, por equiparação constitucional -, também,
poderão adotar conjuntamente. desde que acordem sobre a guarda e o regime de
visitas e que o estágio de convivência com o adotando tenha se iniciado na
constância da sociedade conjugal (ou da união estável); repetindo, assim, regra
expressa já contemplada no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 42, §40),
sem trazer qualquer inovação a esses casos.

e
Outrossim, a ilação a que se chega a partir da análise do art. 1.622, do
atual Código Civil, é de que não existem maiores obstáculos à adoção individual, ou
seja, àquela requerida por um só adotante. bastando apenas que o mesmo tenha
mais de 18 (dezoito) anos de idade e que seja pelo menos 16 (dezesseis) anos mais

45
velho do que o adotando, verificando-se é claro, como conditio sine qua non, o
melhor interesse deste último.

Não se pode olvidar da possibilidade do cônjuge ou companheiro adotar
o(a) filho(a) de sua esposa ou companheira, e vice-versa (art. 41, §1 0 , do ECA e art.
1626, do CCB), exigindo-se, por óbvio, a concordância do genitor do menor, salvo se
o adotando estiver registrado somente no nome do cônjuge ou companheiro do
adotante, quando basta o seu assentimento. Trata-se, pois, da denominada adoção
unilateral, onde se verifica, segundo FACHIN (2003: 203), a intenção de "facilitar a
constituição para o adotando de uma situação jurídica de biparentalidade que
envolva o ascendente natural e aquele com quem este mantém vínculo de
conjugalidade".

Em outras palavras, tem-se por adoção unilateral aquela levada a efeito
por um dos cônjuges ou companheiros, quando adota o filho do outro, caso em que
se altera apenas uma das linhas de parentesco, a materna ou a paterna, de modo
que o cônjuge ou companheiro(a) do(a) adotante não perderá o poder familiar sobre
o seu filho biológico (ora adotando), exercendo-o em toda a sua plenitude, conforme
já dispunha o art. 21. do ECA, repetido pela atual codificação civil; configurando,
assim, uma única exceção à regra geral de que a adoção tem por efeito desligar o
adotando de "qualquer vínculo com os pais e parentes consangüíneos, salvo quanto
aos impedimentos para o casamento" (art. 1.626, caput, do CC). Em suma, a adoção
unilateral é o instrumento hábil a permitir que a madrasta ou o padrasto alcancem a
categoria de pais de seus enteados.

Ainda, nos termos do artigo estatutário 42, §5°, é possível, também, o
deferimento da adoção ao adotante que, após manifestação inequívoca de vontade,
venha a falecer no curso do processo, antes da prolação da sentença constitutiva,
denominada de adoção póstuma, igualmente disciplinada pelo Código Civil. Neste
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caso, é necessário que o procedimento já tenha se iniciado em vida, pelo pretenso
adotante, cabendo ao juiz analisar sobre a conveniência da medida.

Por oportuno, destaque-se que, apesar da adoção, de regra, só produzir
efeitos após o trânsito em julgado da respectiva sentença, diante dessa situação
post mortem, a lei abre uma exceção, determinando que tais efeitos retroajam à data

do óbito, coincidindo com a abertura da respectiva sucessão, figurando o adotado
como herdeiro, em respeito à vontade do de cujus, externada no curso do
procedimento de adoção. Ademais, segundo o festejado mestre Sílvio de Salvo
Venosa (2003: p. 337), a adoção post mortem não pode ser entendida como
"modalidade de adoção nuncupativa, que o legislador não contemplou."

No tocante à adoção por tutor ou curador, o art. 1.620 do Código Civil em
vigor, repetiu a mesma orientação acolhida pela legislação estatutária (art. 44), ao
estabelecer como requisito objetivo ao deferimento desse instituto, a necessidade de
prestação de contas do respectivo múnus, bem como a liquidação dos débitos por
ventura èxistentes. Trata-se, portanto, de uma proibição temporária para o adotante
que seja tutor ou curador, pois enquanto ele não prestar contas de sua
administração e obtiver a respectiva aprovação, não poderá adotar o seu pupilo ou
curatelado, contudo cumpridas estas exigências, nenhum óbice existirá a esse tipo
de adoção, que deve, inclusive, ser incentivada, pois. em virtude do contato direto
que se estabelece entre o tutor ou curador e seu pupilo, é comum que venha a surgir
entre eles um intenso vínculo afetivo, muitas vezes semelhante ao amor paternofilial. Tal intenção esboçada pela nossa ordem jurídica tem origem bem remota e
resulta de uma preocupação intuitiva de salvaguardar os interesses do menor contra
o mau administrador, que sob o pálio da adoção pretenda encobrir seus desmandos
e locupletar-se indevidamente do patrimônio do adotando.

Por fim, concluímos que não há qualquer exigência quanto à opção
sexual do adotante, não podendo, pois, ser erigida como empecilho para a
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concessão da adoção, apenas por força de injustificável preconceito que,
lamentavelmente, ainda grassa em nossa sociedade.

2.2.3 Requisitos formais

Os requisitos formais da adoção encontram-se listados na norma
estatutária e algumas vezes repetidos no Código Civil, envolvendo regras de direito
material e direito processual, culminando com a sentença judicial. Assim, como
primeiro requisito formal tem-se a necessidade de processo judicial, eis que a
adoção será efetivamente concretizada a partir de sentença constitutiva. Desta
forma, a adoção deve ser obrigatoriamente assistida pelo Poder Público.

É inquestionável que o procedimento judicial é imprescindível à colocação
do adotando em família substituta, envolvendo o magistrado e sua equipe técnica, e
fiscalizado, ainda, pelo Ministério Público, de modo que os eventuais entraves à
concessão da medida, vistos sob vários ângulos, sejam detectados ainda no curso
do processo, sob pena de causar desastrosos transtornos quer para o adotando
quer para o adotante.

Outro requisito diz respeito à proibição de adotar por procuração, ou seja,
a adoção é ato que requer a iniciativa e presença dos adotantes, até mesmo porque
o juiz precisará ter contato com as partes envolvidas, a fim de analisar a
conveniência ou não do deferimento da adoção, que, após sentença judicial, se
torna irrevogável. Por outro lado, também, se afigura necessário um contato pessoal
prévio entre adotantes e adotando, através de um estágio de convivência, onde as
partes poderão aquilatar a qualidade da relação paterno-filial que pretendem
constituir, evitando, assim, dissabores e arrependimentos futuros.
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A inscrição, em cadastro próprio, dos interessados em adotar também é
uma exigência insculpida no art. 50, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Assim, cada Comarca ou Foro Regional manterá um registro de crianças e
adolescentes em condições de serem adotados e um registro de pretendentes à
adoção, a fim de facilitar o acesso a famílias substitutas, estabelecendo-se
ordenamento adequado com os interesses maiores que são os da criança e do
adolescente, mediante seletividade das pretensões.

Conforme já mencionado alhures, o consentimento dos pais ou
representantes legais do adotando, afigura-se como um requisito a ser observado no
processo de adoção, devendo, inclusive, ser manifestado em audiência, perante o
juiz, e na presença do Ministério Público, e só poderá ser dado por pessoa capaz ou
por incapaz assistido ou representado. Ademais, na prática forense, excepcionadas
as hipóteses legais de dispensa de tal consentimento, ao pleitear a adoção, um dos
documentos indispensáveis a instruir a inicial é o termo de anuência dos pais do
adotando obtido extrajudicialmente; contudo, referida concordância deve ser
ratificada em Juízo.

Também há de ser considerado como requisitos da adoção as seguintes
exigências: que ela represente, efetivamente, reais vantagens para o adotando; e
que se funde em motivos legítimos, consoante previsão do artigo 43, da norma
estatutária. O que equivale a dizer que a adoção só deverá ser deferida quando
constatado efetivo proveito para o adotando.

Por derradeiro, cumpre ressaltar a questão do estágio de convivência que,
muito embora não tenha sido diretamente tratado pelo atual Código Civil, sua
exigência permanece fundada no Estatuto da Criança e do Adolescente, como
período de adaptação entre adotante e adotando, momento em que se poderá
avaliar a nova família em formação, inclusive, mediante acompanhamento pela
equipe técnica do Judiciário. Tratando-se, portanto, de período em que se vai
aquilatar a adaptação da criança ou adolescente à sua nova família, o Estatuto da

Criança e do Adolescente (art. 46) deixou a critério do juiz a fixação do prazo do
referido estágio nos casos de adoção por brasileiros, que, no entanto, poderá ser
dispensado se o adotando não contar com mais de 01 (um) ano de idade, ou se
qualquer que seja sua idade, já estiver em companhia do adotante por um lapso de
tempo razoável.

Há que se ter em mente que, no caso de bebês com meses de existência,
a adaptação dependerá unicamente dos pais adotivos, posto que se assemelhará à
adaptação dos pais biológicos com seu recém-nascido. Já no caso de crianças
maiores de 01 (um) ano e dos adolescentes, é recomendável fixar um estágio de
convivência mais dilargado, a fim de se conceder tempo suficiente a um
conhecimento recíproco, permitindo o estabelecimento do vínculo. Tal preocupação
está fulcrada no fato dessas crianças e adolescentes já terem vivenciado rejeições e
rupturas, sendo, muitas vezes, submetidas a maus tratos e abusos, razão pela qual
se afigura imprescindível a presença de uma equipe técnico-especializada para
acompanhar o processo de adoção e oferecer o apoio necessário tanto aos pais
adotivos quanto aos adotandos.

Destarte, o estágio de convivência revela-se como requisito de suma
importância dentro do processo de adoção, posto que, de regra, é nele que se
consolida a vontade de adotar e de ser adotado, no qual terão o juiz e seus
auxiliares condições de aferir a conveniência ou não do deferimento da adoção.

o
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3 ADOÇÃO POR HOMOSSEXUAL: MORAL OU JUSTIÇA?

Etimologicamente a palavra homossexual é formada pela junção dos
vocábulos homo e sexu. Homo, do grego hómos, significa semelhante, e sexu, do
latim, é algo relativo ou pertencente ao sexo. Portanto, a junção das duas palavras
indica pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo.

Apesar do homossexualismo ter origem remota, mormente o masculino,
inclusive, havendo momentos históricos em que tal prática estava intrinsecamente
relacionada com a intelectualidade, as artes militares, o heroismo e a nobreza - por
vezes elevado a um nível mais alto do que o próprio relacionamento heterossexual -,
quando a Igreja ascendeu ao poder, a homossexualidade passou a ser considerada
uma perversão, que precisava ser extirpada. E infelizmente é esta idéia de
perversão, de promiscuidade, que ainda paira sobre a questão do homossexualismo,

Séculos se passaram, mas a orientação sexual das pessoas continua
sendo um assunto polêmico. A sociedade evoluiu em inúmeros aspectos, mas um
preconceito arraigado, talvez fruto de uma falsa concepção de moralidade ou de um
brutal descaso com as minorias sociais, ainda atravanca o reconhecimento jurídico
das uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Decerto que já existe algum progresso nessa seara, posto que os
homossexuais não mais se enclausuram ou se envergonham de sua condição, pelo
contrário, é cada vez mais comum assumirem suas relações afetivas, reivindicando
por uma legislação que as discipline e lhes assegure o exercício efetivo de todos os
direitos e prerrogativas fundamentais ao ser humano, inclusive, o de constituir uma
família, sem que com isto estejam a atentar contra a moral e os bons costumes.
Afinal, qual é mesmo o conceito de moral que vige entre nós? Não nos parece muito
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mais "imoral" a apologia ao sexo e à devassidão entre homem e mulher sem
qualquer compromisso, veiculado diuturnamente pelos meios de comunicação, do
que a chancela jurídica de uma relação homossexual estável?

Parece-nos que a nossa ordem jurídica prefere fazer vistas grossas diante
dessa crescente realidade fática, do que se despojar daquela concepção retrograda
de que o que não é o comum é imoral.

Apesar das inúmeras reivindicações encampadas pelos homossexuais,
ainda não existe em nossa ordem jurídica qualquer norma regulamentando a união
entre dois homens ou entre duas mulheres. Afigura-nos profundamente injusto que
tais pessoas vivam realmente sob a aparência de uma família, mas que assim não
sejam reguladas pelo Direito. Afinal, a função do Direito é exatamente a de
disciplinar as relações que vão se firmando em nosso cotidiano, não podendo deixálas à margem da ordem jurídica, pois, de regra, delas defluem efeitos concretos que
não podem simplesmente ser ignorados, contudo, infelizmente, é isso que vem
acontecendo atualmente, haja vista que, ante a mutabilidade e evolução da
sociedade, não se pode mais limitar a idéia de família a um determinado padrão,
pois é fato que esta, atualmente, se apresenta sobre diversos arranjos, inclusive,
)ela união de dois homens ou duas mulheres, que apesar de não receberem a
proteção do Estado - que lhes nega o caráter de entidade familiar -, efetivamente, do
ponto de vista prático, são e vivem como uma família.

Segundo DIAS (2006), em seus comentários gerais in União
Homossexual - o preconceito & a justiça, se duas pessoas passam a conviver em
comunhão, cumprindo os deveres de assistência mútua, em verdadeiro convívio
estável caracterizado pelo amor e pelo respeito recíproco, com o objetivo de
construir um lar, tal vínculo, independentemente do sexo de seus integrantes, gera
direitos e obrigações que não podem ficar à margem da lei.
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Certo é que a falta de previsão legislativa não pode servir de justificativa
para que não se faça Justiça e não se reconheça direitos oriundos dos mais
basilares princípios constitucionais, a saber, o direito à dignidade, à igualdade e a
não discriminação. Em que pese a falta de leis específicas sobre a união
homossexual e seus efeitos, tal realidade avança, inclusive, sendo comum que os
fatos sociais se antecipem ao direito. No entanto, o Judiciário não pode se negar a
reconhecê-los e solucioná-los.

A homossexualidade é um fato social que se perpetuou através dos
séculos, não podendo o Judiciário se furtar a prestar a tutela jurisdicional a uniões
que, enlaçadas pelo afeto, assumem nítida feição de família.

Felizmente, já se começa a perceber que o preconceito que circunda o
assunto não está impedindo a proliferação de posturas vanguardistas de juristas que
têm a coragem de expor com objetividade o seu senso de justiça, ao reconhecer na
união homoafetiva uma entidade familiar assemelhada à união estável
heterosexuaI, sendo este, inclusive, o entendimento já pacificado no Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, onde as questões oriundas de uniões de pares
homossexuais são tratadas nas Varas de Família.

Neste mesmo diapasão, compartilhamos do entendimento de que as
uniões homoafetivas, cada vez mais presentes em nosso meio, não podem e nem
devem ficar de fora do conceito de família, sobretudo, quando vivenciamos,
atualmente, a era da família eudemonista que se justifica exclusivamente pela busca
da felicidade, da plena realização pessoal de seus membros, o que independe da
heterossexualidade e do casamento.

Não se pode olvidar que as uniões homoafetivas são fatos sociais que
reclamam uma resposta jurídica. Tal demanda se justifica devido a uma significativa
mudança de mentalidade acerca do tema. A discriminação ainda sensível é fruto de
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preconceitos injustificáveis, no entanto, já não se pode fechar os olhos para uma
situação de tamanha visibilidade, ponderando-se, até mesmo, que os aspectos
exteriores e interiores das relações homoafetivas não se distanciam dos traços das
famílias heterossexuais.

Assim, o fato da Constituição não colocar de forma expressa no seu texto
as uniões homoafetivas como entidades familiares, não significa a inexistência
destas, nem configura a ausência do status de família, muito menos caracteriza a
inviabilidade da tutela Estatal; bastando para tanto que, efetivamente, promovam a
di g nidade e a realização de seus membros, da mesma forma que compete a todas
as entidades familiares.

Diante desse breve esboço da situação dos homossexuais em nosso
país, deixemos de tratar da ausência de disciplinamento jurídico acerca de suas
relações, augurando que este cenário mude brevemente, de modo a não mais
prevalecer àquele lamentável jargão de que as minorias não têm vez nem voz, e
passemos a tratar da questão da adoção por homossexuais.

3.1 Ausência de proibição legal X Dignidade da pessoa humana

Inicialmente, devemos partir da premissa de que o indivíduo homossexual
atende a todos os requisitas necessários à adoção, haja vista que nem o Código
Civil nem o Estatuto da Criança e do Adolescente fazem qualquer ressalva quanto a
sua opção sexual, de modo que, em atenção aos princípios da isonomia e da
dignidade da pessoa humana, deverá concorrer em igualdade de condições com os
candidatos heterossexuais

Para DIAS (2006: 108), "o Estatuto da Criança e do Adolescente não traz
qualquer restrição à possibilidade de adotar e tampouco faz referência ao sexo, ao
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estado civil ou à orientação sexual do adotante". De modo que apenas se exige que
o adotante seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, obedecida a diferença de pelo
menos 16 (dezesseis) anos entre adotante e adotando, e que a medida represente
reais vantagens para o menor, bem como seja fundada em motivo legítimo.

Destarte, as regras da adoção são as mesmas, seja o candidato à
adotante homossexual ou heterossexual, pois a sexualidade não faz parte da
avaliação a que se submetem os pretensos adotantes, não devendo se pautar em
critérios discriminatórios, mas sim avaliar a capacidade do candidato em
proporcionar um ambiente sadio ao adotando, onde este possa se desenvolver
plenamente.

Embora não haja barreira legal para a adoção individual por homossexual,
o mesmo não se verifica quanto à adoção conjunta por pares homoafetivos, haja
vista que o art. 1.622 do atual Código Civil dispõe que a adoção conjunta só será
deferida os adotantes que forem marido e mulher ou viverem em união estável. Tal
restrição trazida pela codificação civilista, como meio de aproximar a adoção o
máximo possível do padrão natural de família nuclear, regularmente, composta pela
tríade pai-mãe-filho, já não se justifica face à concreta e crescente existência de
uroe homoafetivas, onde seus membros, sem laivo de dúvidas, também convivem
como família, sob uma moldura que só se diferencia da união estável constitucionalmente reconhecida como entidade familiar - pelo fato de se fundar no
amor entre iguais e não entre um homem e uma mulher.

Ademais. não se pode olvidar que a adoção é uma ficção jurídica que se
efetiva através de uma família substituta, desta não se podendo exigir a mesma
estrutura da família natural. Além disso, se a lei não proíbe a adoção por
homossexual individualmente, incoerente, se afigura a vedação da adoção conjunta
a dois homens ou duas mulheres que formem uma união homoafetiva estável, pois a
prevalecer tal restrição se atenta contra o princípio do melhor interesse do adotando,
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que, apesar de conviver com dois pais ou duas mães, só formará vínculo jurídico
com o adotante.

Neste tocante, imperioso registrar o lapidar posicionamento da Desa.
DIAS (2006: 111):

quem é adotado por um dos parceiros só poderá buscar eventuais
direitos, como alimentos, benefícios de cunho previdenciário ou sucessório,
com relação ao adotante. Quer pela separação do par, quer pela morte do
que não é legalmente o genitor, não pode o filho desfrutar de qualquer
direito daquele que também reconhece como verdadeiramente seu pai ou
sua mãe. Essa limitação acarreta injustificável prejuízo ao menor. Assim, a
inadmissibilidade da adoção de crianças por casais homossexuais só vem
em prejuízo do menor, principalmente quanto aos aspectos patrimoniais. O
filho passa a ter todos os direitos pertinentes à filiação, guarda. alimentos e
sucessórios, que. em vez de ter em relação a duas pessoas, terá apenas
em relação ao adotante.

Ademais, conforme bem observado pelo festejado autor SILVA JUNIOR
(2005: 116), inviabilizar a adoção ao casal homossexual apenas mascara a
realidade, pois um adotará e a criança e/ou o adolescente conviverá com o casal.
Trata-se, portanto, de uma grave violação ao melhor interesse da criança e do
adolescente, uma vez que serão criados e educados em famílias homossexuais,
mas apenas terão direitos em relação ao adotante legal. Isto se verifica porque
maiores serão as chances de ser deferida a adoção a um pretendente homossexual
que a pleitear individualmente, já que neste caso de adoção singular não há
qualquer ressalva jurídica a inviabilizar-lhe, muita embora, na prática, o adotando
venha a ser inserido num lar homoafetivo, convivendo e firmando vínculos afetivos
dos mais sólidos e verdadeiros, também, com o(a) companheiro(a) do(a) adotante
legal.

Desta feita, caberá ao Judiciário decidir o que deverá prevalecer, se a
restrição do Código Civil à adoção conjunta por pares homossexuais ou o melhor
interesse do adotando, conforme destacado acima. No entanto, os tribunais devem
rejeitar prontamente quaisquer argumentos contrários ou a favor da adoção,
embasados unicamente na opção sexual do adotante, haja vista que o interesse
fundamental deve ser o da criança, e não se pode permitir que a sua inserção no

56
meio social seja afastada com base no preconceito sexual, conforme defende
FACHIN (2003: 161).

Impende, ainda, registrar o lapidar posicionamento do Des. Luis Felipe
Brasil Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no acórdão proferido no
Processo 70013801592, da comarca de Bagé/RS, onde foi deferida a adoção de
dois meninos a um casal formado por duas pessoas do mesmo sexo. Vejamos:

Partindo então do pressuposto de que o tratamento a ser dado às uniões
entre pessoas do mesmo sexo, que convivem de modo durável, sendo essa
convivência pública, contínua e com o objetivo de constituir família deve ser
o mesmo que é atribuído em nosso ordenamento às uniões estáveis, resta
concluir que é possível reconhecer, em tese, a essas pessoas o direito de
adotar em conjunto.

Assim, para que se possa melhor compreender a possibilidade jurídica da
adoção por homossexuais, deve-se partir do pressuposto de que a união
homoafetiva é uma espécie de entidade familiar - desde que presentes a
afetividade, a estabilidade, a publicidade e a affectio manta/is - e como tal, deve ter
assegurado o direito à adoção nos mesmos moldes em que é assegurado às
entidades familiares heterossexuais.

Das lições de SILVA JUNIOR (2005: 115) extrai-se que não é a
orientação sexual que determinará a capacidade do indivíduo para adotar, até
mesmo porque:
...o sucesso da colocação de um menor. no seio de uma família homoafetiva
(e. outrossim, heterossexual), dependerá do rigor na análise do ambiente no
qual o menor poderá ser educado e, em especial. da interpretação precisa e
personalizada de cada pretensão. pela equipe multidisciplinar. pelo
magistrado e pelo promotor de justiça. com isenção de quaisquer
preconceitos e primando pelo superior interesse do adotando.

Logo, nada há de imoral em se cogitar de reconhecer a duas pessoas do
mesmo sexo, que mantém uma relação tipicamente familiar e estável, o direito de
adotar conjuntamente. restando apenas verificar, caso a caso, se tal deferimento
.
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constituirá efetivo benefício ao adotando, critério norteador insculpido no art. 1625
do atual Código Civil.

Outrossim, é cediço que esta temática sobre a possibilidade de a adoção
ser deferida a homossexuais encontra-se eivada de grande carga preconceituosa,
consistindo mesmo em verdadeiro tabu jurídico, sobretudo, face à escassa produção
doutrinária e jurisprudencial a respeito, que acaba por dificultar o trabalho dos
operadores do direito que, às vezes tendo uma idéia deturpada do assunto, findam
por proferir decisões despidas de justiça e funcionalidade, desconsiderando os
interesses do menor que se encontra em estado de abandono, em prol de uma falsa
defesa da moralidade e dos bons costumes.

Ressalte-se, porém, que não se pode defender a adoção por
homossexuais apenas como se fora "um mal menor" ante a desalentadora situação
de milhares de crianças e adolescentes que só conhecem o perigo das ruas e a
frieza dos abrigos e instituições. Pelo contrário, a união homossexual se impõe
enquanto comunhão de vidas, merecendo sim o cunho de-entidade familiar a ensejar
a proteção do Estado e a igualdade de direitos, de modo que as restrições ao
adotante homossexual devam ser as mesmas impostas a um indivíduo
heterossexual que pretenda, conjunta ou separadamente, adotar um filho, até
porque, os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana proíbem
qualquer desigualdade de tratamento em razão da orientação sexual.

Assim, a possibilidade da adoção por homossexual também encontra
amparo sob a óptica constitucional, haja vista que não é possível excluir o direito à
paternidade e à maternidade apenas em virtude da preferência sexual de alguém.
sob pena de se estar a violar o mais sagrado cânone do respeito à dignidade
humana, que se sintetiza no princípio da igualdade e na vedação de tratamento
discriminatório de qualquer ordem. Ora, seria um contra-senso franquear ao cidadão
a liberdade de se auto-determinar quanto a sua sexualidade, para em seguida
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excluir-lhe direitos, como p.ex., o de constituir família e de adotar, pelo simples fato
de não ter optado pela heterossexualidade.

Não se pode olvidar que os princípios e as garantias constitucionais
asseguram às pessoas o direito à liberdade, igualdade, livre orientação sexual,
intimidade, bem como à promoção plena da dignidade da pessoa humana. E para se
efetivar a promoção da dignidade humana, faz-se indispensável que seja viabilizada
a formação da entidade familiar que melhor atenda e satisfaça os interesses dos
seus membros, sem preconceitos de qualquer ordem, mormente, em atenção ao
princípio da igualdade, expresso em vários artigos da Constituição Federal, de modo
a deixar inconteste a impossibilidade de tratamento diferenciado e/ou discriminatório
em face da orientação sexual do indivíduo. Assim, diante da previsão constitucional
da dignidade da pessoa humana, não se deve permitir que, em pleno século XXI, as
uniões formadas por pessoas do mesmo sexo sejam tratadas simplesmente como
sociedades de fato, ignorando o direito dos homossexuais de constituírem família.

Neste sentido, importante destacar o pensamento da Desa. DIAS, in Gay
também é cidadão, artigo publicado no seu site pessoal:
Mas o que considero mais cruel é negar aos homossexuais o direito de
constituir uma família, o que é outra forma de preconceito. Não podemos
continuar excluindo milhares de pessoas da possibilidade de viver conforme
sua orientação sexual, com parceiros do mesmo sexo, pois está
cientificamente provado que não se trata de um desvio, nem de um vício,
nem de um crime, e não pode o Estado se arrogar o direito de definir o tipo
de relações afetivas que as pessoas devem ter.

Noutra senda, temos o art. 227 da nossa Constituição Federal, que veio
consagrar o princípio da proteção integral, atribuindo à família, à sociedade e ao
Estado, o dever de assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à
dignidade, à convivência familiar e comunitária, dentre outros. Afigura-nos de fácil
constatação que tais direitos não lhes serão assegurados nas ruas, quando largados
à própria sorte, nem tampouco nas instituições e abrigos, onde vínculo afetivo é
coisa desconhecida. Assim, dificultar ou impedir a adoção por homossexuais, pelo
simples fato de terem orientação sexual diversa, equivale a negar aos milhares de
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menores abandonados o direito de serem inseridos em famílias substitutas, onde
poderiam ter o cuidado que necessitam e o amor que anseiam.

Concordamos com Dias (2006), quando afirma que adoção, mais do que
uma questão jurídica, deve ser encarada como uma postura diante da vida,
sobretudo, da vida da menoridade abandonada que não pode ficar a mercê da
própria sorte - ou da falta desta, esperando pela boa vontade dos legisladores em
regulamentar a adoção por casais homossexuais, , para então poderem sonhar com
um lar, com alguém para chamar de pai, alguém para chamar de mãe.

Afigura-se, até mesmo, contrário ao ideal de Justiça negar a adoção de
tantas crianças e adolescentes que poderiam ser presenteadas com uma família,
pelo simples fato do candidato à adoção ser homossexual e não existir legislação
expressa permitindo aos homossexuais adotarem, mesmo quando se constata que
os direitos da personalidade não se distinguem em razão do sexo ou orientação
sexual de seus titulares, além do que, conforme já mencionamos, não existe norma
proibitiva deste tipo de adoção, mas apenas o ranço do preconceito que ainda
contamina grande parte da sociedade.

Donde concluirmos pela possibilidade jurídica da adoção homossexual,
seja individual ou conjunta, desde que obedecida a prevalência do melhor interesse
do adctando e preenchidos os mesmos requisitos necessários ao seu deferimento a
candidatos heterossexuais, havendo igual necessidade de se submeterem a
avaliações psico-sociais, etc. Ressalte-se, por fim, que não se trata de fazer apologia
à adoção homossexual, mas de franqueá-la àqueles que se sintam chamados à
importante missão da paternidade ou maternidade, independentemente da
orientação sexual que possuam, inclusive, como solução positiva à questão dos
menores abandonados que têm direito constitucional a um ambiente familiar, onde
possam desenvolver todas as suas potencialidades, enquanto indivíduos em
formação.

ME

3.2 Adoção

homoafetiva e o melhor interesse do menor

Oportuno repisar que a adoção singular - que é aquela em que o
adotante individualmente se candidata a receber, como filho, quem naturalmente
não o é - não requer maiores exigências, bastando que o adotante tenha mais de 18
(dezoito) anos de idade, independentemente de seu estado civil, nacionalidade,
credo religioso, etc., e que seja pelo menos 16 (dezesseis) anos mais velho do que o
adotando, verificado, por óbvio, o interesse do menor. Neste tipo de adoção
individual, não há qualquer empecilho jurídico ao pleito formulado por um
homossexual. No entanto, os operadores do direito, ainda, titubeiam quando se
deparam com esta situação, que se continua a gerar alguma polêmica é por conta
do malsinado preconceito que teima em poluir suas mentes, já que a própria
legislação não vedou ao homossexual a possibilidade de se doar como pai ou mãe,
a um menor, que não foi gerado por ele.

Fato é que não se pode olvidar que inexistem diferenças quanto à
capacidade civil de um homossexual e de um heterossexual, ambos são cidadãos,
pagam os mesmos impostos e, por garantia constitucional gozam dos mesmos
direitos, donde se revelar absurdo que uma pessoa homossexual, não possa
alimentar o desejo da paternidade/maternidade, inclusive, buscando muitas vezes os
artifícios da medicina para terem seus filhos. Existem, ainda, os casos em que o
homossexual, antes de se assumir como tal, já havia constituído matrimônio,
inclusive, possuindo filhos, que, por óbvio, não podem deixar de sê-los, apenas face
à homossexualidade de seus pais. De modo que, também, o sentimento
paternal/maternal não pode ser enxergado como uma exclusividade das pessoas
heterossexuais, nada impedindo que os homossexuais sejam excelentes pais e
excelentes mães
Conforme discorre SILVA (1995: 116):
Nosso ordenamento jurídico não enfrenta a questão da homossexualidade.
Vale dizer, não há nenhuma regra legal no Código Civil ou no Estatuto da
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Criança e do Adolescente que permita ou proíba a colocação do menor em
lar substituto cujo titular seja homossexual. [ ... ] A nosso ver, [então] o
homossexual pode, sim, adotar uma criança ou um adolescente.

Ressalte-se que o silêncio da lei quanto à possibilidade ou não da adoção
por homossexual gerou grande cizânia doutrinaria. De um lado, os que se
posicionam contra a possibilidade de adoção por homossexuais, utilizam-se como
fundamento questões de fundo moral, alegações de que o desenvolvimento da
criança poderia ser afetado pela medida, além de uma suposta dificuldade quanto
aos apontamentos no registro de nascimento do adotando; de outro lado, temos
aqueles que defendem a colocação em família substituta pelos que têm orientação
sexual diversa da convencional, e que se agarram à ausência de proibitivo legal,
para embasar sua posição, bem como nos princípios da dignidade da pessoa
humana e da não discriminação, aliados ao melhor interesse do menor.

Assim, diante do texto legal que não proíbe a adoção por quem seja
homossexual, acreditamos, em que pesem opiniões em contrário, que diante da
situação de abandono de milhares de crianças e adolescentes brasileiros, não
poderíamos sequer cogitar em proibir a adoção desses menores por uma pessoa
cuja orientação sexual seja tida como incomum, pois o caráter de uma pessoa não
se mede a partir desse parâmetro.

Segundo SILVA (1995: 116-117), "depende, pois, o deferimento de
coocação em família substituta da conduta do requerente homossexual perante a
sociedade, da mesma forma, aliás, que ocorre com o requerente heterossexual". De
modo que, para este autor, o que impedirá o deferimento do pedido de adoção será
o comportamento desajustado do candidato homossexual, mas, jamais, sua
homossexualidade.
Em consonância com esse nosso posicionamento de que é lícita e
necessária a admissão de homossexuais ao mister de adotantes, dispõe SANTINI
(1996: 61):

[;p
A homossexualidade não deve ser encarada como óbice à adoção, sendo
certo que, em nossa função judicante, se depararmos com um caso dessa
natureza [ ... } não teremos dúvidas em deferi-lo. [Pois] em nosso entender,
terá melhor destino' a criança adotada por uma família, mesmo chefiada por
homossexual, do que permanecer como mais um dos milhões de sem-teto,
sem família, só antevendo pela frente um futuro infame e sem nenhuma
perspectiva como os incontáveis pequeninos brasileiros que hoje
perambulam pelas ruas, vivem em favelas ou até ao relento.

Mencionamos, anteriormente, que um dos argumentos utilizados por
aque!es que negam aos homossexuais o direito de adotar era a possibilidade desta
adoção prejudicar o desenvolvimento psicológico e social do menor. Entretanto,
vários estudos realizados com crianças adotadas por gays ou lésbicas, apontam em
caminho diverso do entrevisto por aqueles que combatem a aplicação desse tipo de
adoção. Senão vejamos.

Segundo DIAS (2006:113):

Na Califórnia, desde meados de 1970,
vem sendo estudada a prole de
famílias não-convencionais, filhos de quem vive em comunidade ou em
casamentos abertos, bem como crianças criadas por mães lésbicas ou pais
gays. Concluíram os pesquisadores que filhos com pais do mesmo sexo
demonstram o mesmo nível de ajustamento encontrado entre crianças que
convivem com pais dos dois sexos. Nada há de incomum quanto ao
desenvolvimento do papel sexual dessas crianças. As meninas são tão
femininas quanto as outras, e o meninos tão masculinos quanto os demais.
Também não foi detectada qualquer tendência importante no sentido de que
filhos de pais homossexuais venham a se tornar homossexuais.

Destarte, a partir do resultado uníssono de pesquisas como estas,
chegamos à conclusão de que não se justifica o mito de que a homossexualidade
dos pais seja causa de patologias, desvios ou problemas de ordem comportamental.
psíquica ou social dos seus filhos. Ademais, no tocante à suposta influência que o
adotante homossexual poderia exercer sobre a orientação sexual do adotando, não
há nada que a assevere, posto que a grande maioria dos homossexuais é fruto de
uma família heterossexual, razão pela qual estudos psicológicos revelam que o
convívio com um homossexual não tem relação direta com a sexualidade a ser
desenvolvida pelo menor, pois o que o filho assimila é o papel de pai ou de mãe,
desvinculado da conotação sexual.
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Igual entendimento é compartilhado por LÔBO (2003: 162), ao asseverar
que:
pesquisas e estudos nos campos da psicologia infantil e da psicanálise
demonstraram que as crianças que foram criadas na convivência familiar de
casais homossexuais apresentaram o mesmo desenvolvimento psicológico,
mental e afetivo das que foram adotadas por homem e mulher casados.

Ora, não se pode negar que problemas na convivência familiar com o
adotando poderão existir, sejam os adotantes hetero ou homossexuais, haja vista
que são inúmeras as variáveis na criação da criança ou do adolescente, que podem
influenciar no seu desenvolvimento, que não, exclusivamente, a sexualidade dos
pais. Certo é que independentemente da orientação sexual, o papel de pai ou de
mãe é que precisa ficar bem definido na relação familiar com o adotando, de modo
que a condição ideológica da homossexualidade não pode prevalecer sobre a
capacidade de criar e amar os filhos, capacidade esta comum a homo e
heterossexuais.

Noutra senda, também, não há qualquer razão plausível para se alardear
que um homossexual não seria capaz de conferir um ambiente familiar saudável ao
adotando, haja vista que a harmonia de um lar não depende de ser ele formado
dentro do padrão regular de família, já que inúmeros são os relatos de casais
heterossexuais desajustados que não propiciam qualquer estabilidade ou segurança
a seus filhos ou, ainda, os submetem a traumas e maus-tratos.

Outro entrave apontado por alguns doutrinadores como impeditivo ao
deferimento da adoção a casais homossexuais seria de cunho meramente formal,
consubstanciado na hipotética e preconceituosa dificuldade de se registrar alguém
no nome de dois pais ou de duas mães, o que, segundo afirmam, macularia a
essência do instituto que deve imitar a filiação biológica. Ora, essa idéia da adoptio
naturam imitatur já

foi superada, não se trata mais de dar filhos a um casal sem

prole, mas de garantir um ambiente familiar sadio a uma criança ou adolescente em
estado de abandono, e como vimos esta inserção em família substituta dar-se-á nos
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diversos núcleos familiares, atualmente, presentes na sociedade, que já não são
mais formados apenas pela tríade pai-mãe-filho.

Certo é que não há exigência legal de que a família substituta tenha a
mesma estrutura da família nuclear clássica. Noutra senda, há de se ressaltar que a
adoção é um instituto com marcante caráter de ficção jurídica, pelo qual se cria um
parentesco não existente na realidade, razão pela qual não seria razoável que o
assento de nascimento viesse a se revestir de formalidades maiores do que as
exigidas pelo próprio instituto da adoção, atravancando os benefícios de tal medida
e se colocando na contramão do melhor interesse do adotando.

Nesse mesmo diapasão, discorre DIAS (2006: 110):

A adoção é uma filiação exclusivamente jurídica, que se sustenta sobre a
pressuposição de uma relação não biológica, mas afetiva. O distanciamento
da verdade também ocorre quando o registro é levado a efeito somente pela
mãe, o que não quer dizer que o registrando não tem pai. Em ambas as
hipóteses, o que é consignado não espelha a verdade real. Assim, nessa
linha de raciocínio, nenhum impedimento há para alguém ser registrado por
duas pessoas do mesmo sexo.

SILVA JÚNIOR (2005: 126-127), também, defende a viabilidade de
constituição do vínculo legal de filiação entre o menor e dois pais ou duas mães,
inclusive, com o regular assento da respectiva filiação em sua certidão de
nascimento, sem qualquer impedimento legal. Vejamos:
Devendo espelhar a filiação, a certidão de nascimento terá de contemplar os
nomes dos pais do mesmo sexo, refletindo a realidade sócio-afetiva no qual
a criança ou adolescente estará inserida, através da adoção. Sendo, a Lei
6.015/73 - Lei dos Registros Públicos - de exigências meramente formais,
nela, não se encontra óbice sobre que o registro indique, como pais, duas
pessoas de idêntico sexo. O ECA a tal respeito, apenas prevê, no art. 47,
que o vinculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita
no registro civil, mediante mandado no qual se fornecerá certidão". O § 10
do mesmo artigo. outrossim, não discrimina, com base no sexo biológico: "a
inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome
dos seus ascendentes".

Tal entendimento, inclusive, já fora verificado na prática, em Catanduva,
onde um casal de homossexuais adotou a menor Theodora, em cuja Certidão de

Nascimento consta o nome de seus dois pais, conforme fora noticiado na
reportagem de Beatriz Velioso e Mariana Sanches, veiculada na Revista Época, de
21/01/2007, intitulada "Uma família brasileira".

Mister ressaltar que o entendimento de que não há impedimento legal
para a adoção por homossexuais é admitido até mesmo por aqueles que se
manifestam contrariamente à colocação em família substituta nestes casos, razão
pela qual nos afigura impossível o indeferimento do pedido de adoção efetuado por
homossexuais com base unicamente em fundamentos legais. E do ponto de vista
moral, pensamos que tais opositores estão precisando rever seus conceitos de
moralidade, uma vez que pretendem proibir a pessoa que tenha orientação sexual
diferente da habitual de constituir laços familiares, a partir da filiação civil, sob a
alegação absurda e preconceituosa de que não se pode admitir que uma criança ou
adolescente conviva com quem leva uma vida desregrada, fora dos padrões normais
da sociedade, o que pode conduzir o adotando a um desenvolvimento psicológico e
social prejudicado. Mas quem disse que o homossexual necessariamente terá uma
vida desregrada? Ou ainda que ele não seja digno de abraçar a paternidade ou a
maternidade?

Decerto que na condição de pais ou mães adotivos não há que se
distinguir entre aqueles que sejam homossexuais ou heterossexuais. pois a
orientação sexual não é termômetro hábil a medir a dedicação e o amor das
pessoas, nem tampouco o homossexual pode ser considerado mais ou menos
promíscuo do que o heterossexual. Estamos lidando com seres humanos, que nesta
qualidade apresentam os mais diversos comportamentos, independentemente de
sua raça, sexualidade, criação ou condição social. Assim, o que deve interessar ao
deferimento da adoção é a avaliação da essência do adotante, o seu caráter e
postura. Logo, se quem pretende adotar revela-se cumpridor de seus deveres e
apresenta virtudes desejáveis em qualquer cidadão, não é por ser homossexual que
há de se recusar a inserção de um menor em família substituta homoafetiva.

Não se pode olvidar que um menor adotado por um homossexual,
masculino ou feminino, poderá estar sujeito a sofrer discriminações de uma parte da
sociedade, que se recusa a aceitar o direito das minorias, vindo a tratar a criança ou
o adolescente que viva tal situação de forma preconceituosa. Nesses casos, é
aconselhável o acompanhamento psicológico tanto do adotando quanto do adotante,
para que aprendam a lidar com o eventual repúdio social, advindo de pessoas
vazias e ainda atreladas a uma moralidade piegas. No entanto, o tratamento
diferenciado dado aos menores em decorrência da opção de vida de seus pais não é
nenhuma novidade, haja vista que, até algumas décadas atrás, os filhos de pais
separados também não eram vistos com bons olhos, assim como os filhos de mães
solteiras. Trata-se, pois, de esperar que os conservadores aceitem as mudanças
sociais e reconheçam que não pode a família tradicional ser a única tutelada pelo
Direito, nem tampouco se pode reprovar ou discriminar tão nobre gesto de amor, que
permitiu dar nova vida a um menor, a quem a própria vida parecia lhe ter dado às
costas.

Essa questão de novas roupagens da família moderna, incluindo
especialmente a família composta por homossexuais, foi matéria retratada com
maestria pela reportagem intitulada Fora do Comum, veiculada num jornal de grande
circulação no Estado do Ceará (Diário do Nordeste, 02.05.2004. p. 12), na qual se
destacava alguns relatos de pais e mães homossexuais e de seus filhos a maioria
biológicos) acerca da convivência mantida entre eles e dos possíveis preconceitos;
todos foram unânimes em ressaltar a estabilidade de suas famílias e que os
preconceitos às vezes surgem, mas são superados pela própria aceitação familiar
que, quando conta com um diálogo franco e um respeito mútuo, as dificuldades são
mais bem superadas, porque independentemente da opção sexual dos pais, o que
prevalece na formação da criança é a figura de um bom pai ou uma boa mãe. Assim,
afirmou uma das entrevistadas, Aline Costa (mãe de Pedro, 10 anos): "O grande
mau do preconceito é a falta da aceitação familiar. Quando se tem apoio é bem mais
fácil enfrentar as dificuldades".
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Nesta mesma matéria jornalística, o psicólogo entrevistado, João Raupp,
ressalta que o principal problema que as crianças criadas por homossexuais podem
sofre é o preconceito. Segundo RAUPP: "O problema é cultural, vem do Exterior, dos
vizinhos e da escola. Se a criança não conseguir resolver sozinha o problema fora
de casa é porque as funções dentro de casa não ficaram bem delimitadas". Nesses
casos, ele aconselha os casais homossexuais a fazerem terapia para melhor
assumirem as funções de pai ou mãe, bem como avalia que a criança, também,
deve ter um acompanhamento profissional.

Tem-se verificado, paulatinamente, uma salutar mudança de postura
dentre nossos julgadores que, antevendo na adoção uma fagulha de esperança para
milhares de crianças e adolescentes que precisam de um acolhimento familiar, já
não se limitam a concepções pré-fixadas e partem para o caso concreto, a fim de
avaliar quais casos de adoção efetivamente trarão benefícios para o adotando,
independentemente de ser pleiteada por homossexual ou heterossexual. Nesse
sentido, uma campanha vem sendo desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, para estimular a adoção, guarda e apadrinhamento de menores que vivem
em'orfanatos. Tal campanha será um facilitador, visando conferir novas perspectivas
a esses menores, que quando atingem a maioridade, são obrigados a deixar as
instituições em que vivem e são jogados nas ruas, largados à própria sorte, ou falta
dela.

Assim, esta relevante medida que vem sendo adotada no Estado do Rio
de Janeiro deve servir de exemplo aos operadores do direito de um modo geral, para
que desatem as amarras do preconceito e percebam que não há nada mais imoral e
desumano do que nada fazer para incentivar a adoção dessas crianças e
adolescentes em situação de abandono. Desta feita, tendo por norte inafaslável o
princípio do melhor interesse do menor, consagrado constitucionalmente e pelas leis
atinentes à adoção, não poderá a homossexualidade de um pretenso adotante ser
obstáculo ao deferimento de uma melhor condição de vida a um menor, que se
viesse a ser perguntado acerca de sua vontade de ter um pai ou mãe, apesar de sua

condição homossexual, muito provavelmente responderiam que desejam alguém
que os acolha e ame independentemente de qualquer rotulação.

Ademais, parece-nos que não seria tormentosa uma relação paterno-filial
entre um menor e um homossexual, pelo contrário, provavelmente, criar-se-iam
entre eles sólidos laços de amor e apoio recíprocos, mormente pelas histórias de
vida eivadas de discriminações que são comuns a ambos. Decerto que quem sofre
com o preconceito, não o alimenta em qualquer de suas formas, assim diante da
prática da adoção por homossexuais seria até mais fácil a adoção daqueles menores
que sempre são preteridos pela grande maioria dos pretensos adotantes, vez que,
lamentavelmente, a adoção também é discriminatória, haja vista que as estatísticas
apontam que os adotantes preferem crianças brancas, do sexo feminino e com
poucos anos de vida; o que nos leva a crer que os homossexuais, exatamente, por
serem alvo de discriminação, não escolheriam o adotando por suas características
físicas, mas principalmente pela relação de afeto desenvolvida.

O problema do abandono de menores que grassa em nosso país, não
pode ser agravado por suposições preconceituosas de quem, na maioria das vezes
sequer aplica em sua própria vida o conceito de moral que está a alardear, até
porque nos parece um crime "hediondo' condenar uma criança ao mundo das ruas,
só porque alguém que poderia adotá-la e que reúne todas as condições financeiras, sociais e morais - de garantir-lhe escola, saúde, lazer, teto, comida,
educação e, acima de tudo, amor e dedicação, prefere estabelecer sua relação
afetivo-sexual com alguém do mesmo sexo.

Ressalte-se, ainda, que a adoção, estando sujeita ao crivo do Judiciário,
permite ao magistrado e a sua equipe técnica ampla possibilidade investigativa
acerca da conveniência ou não da concessão da adoção requerida por um
homossexual. pois só diante da avaliação de cada caso concreto é que o juiz poderá
concluir eficazmente se a adoção trará efetivos benefícios para o menor,
preservando-lhe os seus interesses e direitos de indivíduo em formação. Muito

embora, nos pareça que se uma criança sofre maus tratos no seio de sua família
biológica, abusos de toda espécie, ou se é abandonada à própria sorte, vivendo nas
ruas, sendo usada para o tráfico de drogas, como ocorre em nossos centros
urbanos, evidentemente que sua adoção, quer seja por parte de casal homossexual,
ou heterossexual ou mesmo por pessoa solteira, desde que revele a formação de
um lar, onde haja respeito, lealdade e assistência mútuos, só apresentará
vantagens.

Por fim concluímos que a adoção por homossexuais não deverá ser
obstada pelos operadores do direito, pois a sua concessão quando trouxer
benefícios para o adotando, nada terá de imoral, devendo, inclusive, ser incentivada,
pois certamente ajudará a minimizar o drama destas crianças e adolescentes em
abandono, permitindo-lhes ser educadas com toda a assistência material, moral e
intelectual, além de conferir-lhes incondicional afeto, amor e carinho, para no futuro
se tornarem adultos normais e aptos para uma vida como a de qualquer outra
criança nascida e criada em um lar comum, em vez de permanecerem relegadas ao
abandono e à marginalidade.

3.3 Construções Jurisprudenciais

Oportuno registrar algumas decisões judiciais que já romperam com o
preconceito e deferiram a adoção a adotantes homossexuais, mostrando-nos que o
Judiciário cumpre importante papel ao garantir a realização da Justiça, mesmo na
ausência de legislação específica à espécie.
o
Casos concretos surgem para serem julgados e a solução não pode ser
baseada em opiniões preconceituosas de julgadores, em posturas individuais, sejam
de aceitação ou de discordância. No caso de lacuna na lei, o juiz deve pautar-se no
art. 40 da Lei de Introdução do Código Civil, usando a analogia, os costumes e os
princípios gerais do direito. Neste mesmo diapasão, afirma DIAS (2002: 390):
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Ainda quando o direito se encontra envolto em uma auréola de preconceito,
o juiz não pode ter medo de fazer justiça. A função judicial é assegurar
direitos, e não bani-los pelo simples fato de determinadas posturas se
afastarem do que se convencionou chamar de "normal'. Vivenciar uma
situação não prevista em lei não significa viver à margem da lei, ser
desprovido de direito, nada vedando o acesso à Justiça e a busca da tutela
jurídica.

Lamentavelmente, temos pouca jurisprudência em relação à adoção por
homossexual, pois a maioria das pessoas com orientação homoafetiva que adota
uma criança individualmente, de regra, ainda, esconde essa condição pelo medo de
lhe ser negado provimento. Além disso, encontramos grande dificuldade em
colacionar decisões sobre o assunto, vez que a maioria das ações corre em segredo
de justiça, sendo de acesso restrito às partes e aos advogados que atuam no feito.
De modo que, ante a escassez de jurisprudência a respeito, bem como pela
dificuldade de acesso a tais decisões vanguardistas que deferiram a adoção a um
homossexual isolada ou conjuntamente, passaremos a transcrever alguns julgados,
cuja relevância vem mudando o entendimento, até então engessado, acerca deste
tipo de adoção, inclusive, servindo de precedentes para tantos outros pedidos de
adoção e de esperança para adotantes e adotando que já podem vislumbrar no
instituto um caminho mais acessível à constituição de uma família caracterizada por
laços de amor.

Segundo registra DIAS (2006: 147), em seu livro União homossexual - o
preconceito & a justiça, o Juiz Siro Darlan de Oliveira, da Primeira Vara da Infância e
da Juventude da comarca do Rio de Janeiro, é um dos pioneiros na concessão da
adoção a pretendentes homossexuais, tendo deferido a uma lésbica a adoção de um
menor de 01 (um) ano de idade, que lhe havia sido entregue com dias de vida e
saúde debilitada, conforme sentença prolatada, no dia 26/03/1997, nos autos do
processo n° 96/1/01547-7, cuja fundamentação ressaltou a importância de um
convívio familiar e acolhedor para a criança, ao invés de uma existência marcada
pela impessoalidade e agruras dos abrigos e instituições.

Ilustre autora e magistrada, ainda, comenta que:

71

Esse mesmo magistrado, sob o argumento de que a lei não acolhe razões
que têm por fundamento o preconceito e a discriminação, diante do estudo
social e do parecer favorável do Ministério Público, deu em adoção a um
homossexual um menino que, dos 2 aos 12 anos de idade, esteve
abandonado em uma instituição. A sentença foi confirmada pela 93 Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. (DIAS, 2006:147)

Vejamos a ementa da decisão acima mencionada:
ADOÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PÁTRIO PODER.
ALEGAÇÃO DE SER HOMOSSEXUAL O ADOTANTE. DEFERIMENTO DO
PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. 1. Havendo os pareceres
de apoio (psicológico e de estudos sociais) considerado que o adotado,
agora com dez anos sente orgulho de ter um pai e uma família, já que
abandonado pelos genitores com um ano de idade, atende a adoção aos
objetivos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
desejados por toda a sociedade. 2. Sendo o adotante professor de ciências
de colégios religiosos, cujos padrões de conduta são rigidamente
observados, e inexistindo óbice outro, também é adoção, a ele entregue,
fator de formação moral, cultural e espiritual do adotado. 3. A afirmação de
homossexualidade do adotante, preferência individual constitucionalmente
garantida, não pode servir de empecilho à adoção de menor, se não
demonstrada ou provada qualquer manifestação ofensiva ao decoro e
capaz de deformar o caráter do adotado, por mestre a cuja atuação é
também entregue a formação moral e cultural de muitos outros jovens.
Apelo improvido. (TJRJ - AC 14.332/98 - Rel. Des. Jorge de Miranda
Magalhães - 93 C. Civ. - j. 23/03/1999)

Outra decisão do Juiz Siro Darlan, que habilitou um homossexual a
adotar, foi igualmente confirmada pela 17 a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, vez que obedecidos todos os requisitos legais do instituto e diante do
favorável parecer psicológico da equipe técnica. In verbis:
ADOÇÃO. Elegibilidade admitida. diante da idoneidade do adotante e reais
vantagens para o adotando. Absurda discriminação, por questão de
sexualidade do requerente. afrontando sagrados princípios constitucionais e
de direitos humanos e da criança. Apelo improvido, confirmada a sentença
positiva da Vara da Infância e Juventude. (TJRJ - AC 14.979/98 - 17 C.
Civ. - Rei. Des. Severiano Aragão — j. 21/01/1999)

Também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu a guarda
de uma criança a um homossexual (TJSP - AC 35.466-0/7 - Câmara Especial - Rei.
Des. Dirceu de Mello - j. 31/07/1997). ficando registrado no voto do relator o
seguinte:
não se entrevê, por ora, que a homossexualidade do apelado seja
obstáculo à guarda. Assim é que realizada uma primeira avaliação
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psicológica, ficou constatado que K. vinha se desenvolvendo bem do ponto
de vista psicológico, tendo a psicóloga afirmado peremptoriamente que a
homossexualidade de H., ainda não inteiramente compreendida pela
criança, não se constitui como um fator de perturbação emocional para ela
até o momento. Orientou-se o guardião da necessidade de esclarecer tal
situação à criança (f Is.).
Passados seis meses, novo relatório foi levado a efeito, não tendo sido
detectada qualquer deformação na personalidade (fls), o que levou a
psicóloga a opinar favoravelmente a guarda.
No mesmo sentido está o relatório da assistente social, podendo-se ainda
inferir que o apelado vem cuidando adequadamente da criança (fls.).
Além disso, não se pode olvidar que a criança vive em companhia do
apelado desde os 45 dias de vida, vale dizer, há mais de nove anos, de tal
arte que uma mudança brusca poderia sim trazer conseqüências
desfavoráveis à K. (PEREIRA, 2000: 228-229)

Embora não exista previsão legal ao pedido de adoção por
hc; ussexuais, a jurisprudência, lentamente, vem atendendo aos princípios
constitucionais, visando o melhor interesse da criança, além de oportunizar aos
homossexuais a realização do desejo da maternidade/paternidade. Poucos, ainda,
são os casos em que o Poder Judiciário concedeu a formação de vínculos jurídicoafetivos entre crianças e adolescentes e cidadãos homossexuais, no entanto, o
senso de justiça que emerge de tais decisões já está sendo capaz de mudar o
cenário da adoção no nosso país.

Em 2004, por exemplo, foi concedida a guarda de uma criança a um
homossexual, no Distrito Federal, sob o entendimento de que a opção sexual do
indivíduo não interferiria nos cuidados por ele exercidos para com o menor. Segue a
ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

o

CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA DE
MENOR. PEDIDO FORMULADO POR QUEM DETÉM A GUARDA DO
INFANTE DESDE OS PRIMEIROS MESES DE VIDA. PAIS BIOLÓGICOS
QUE SE ENCONTRAM EM REGIME PRISIONAL. VERIFICAÇÃO PELO
SERVIÇO PSICOSSOCIAL. BEM-ESTAR CONSTATADO. PREVALÊNCIA
DOS INTERESSES DO MENOR. MEDIDA QUE PODE SER A QUALQUER
TEMPO REVOGADA. O pedido de guarda de menor, formulado por quem a
detém de fato desde os primeiros meses de vida, deve ser deferido, estando
os pais cumprindo pena restritiva de liberdade, uma vez constatado o bemestar do infante pelo Serviço Psicossocial Forense, mesmo porque, sendo
medida de natureza provisória, pode ser revogada a qualquer tempo, se
constatada a ocorrência de qualquer desvio em sua formação, ou mesmo,
após cumprida a pena privativa de liberdade, os pais venham a ostentar
condições de lê-[o em sua companhia, efetivamente. (TJ/DF - AC
20000130014766 . Quinta Câmara Cível - Rel. Des. Dácio Vieira, J.
08/03/2004)
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Em São Paulo, no ano de 2004, restou deferida a inscrição de um casal
de homossexuais para ingressar no cadastro de interessados em adoção. Para isto,
os requerentes passaram por uma série de testes e tiveram a vida familiar submetida
a avaliações de psicólogos e assistentes sociais do Judiciário. O Promotor da Vara
de Catanduva se manifestou a favor do pedido, sob a fundamentação de que a
homossexualidade não constitui doença ou perversão sexual.

Sobre este caso, se pronunciou SILVA JÚNIOR (2005: 144-145), nos
seguintes termos:

A primeira abertura digna de registro. do Poder Judiciário brasileiro, deuse na cidade
CatanduvalSP,
de
quando
um
magistrado,
Dr. Júlio César Spoladore Domingos, aceitou que dois homens (que já
conviviam, há mais de dez anos, em união afetiva estável), entrassem para
a fila de espera de pais adotivos em 2004 (sendo que, desde 1998, quando
o pedido havia sido negado, ambos tentavam se inserir no referido grupo de
espera). Tanto este timoneiro juiz quanto o representante do Ministério
Público, dentre outros fundamentos para a aceitação do casal com
pretendente, orientaram-se pela Resolução 1/99, do Conselho Federal de
Psicologia que, estabelecendo normas de atuação para os psicólogos em
relação à orientação sexual, veda qualquer
tipo
de tratamento
discriminatório com relação à homossexualidade.

1.1
Segundo informações disponíveis em <www.gaybrasil.com.br>, os
cabeleireiros empresários V.P.G., de 33 anos, e D.P.C.J., de 42,
(proprietários de agência de modelos e colaboradores de colunas sociais)
conseguiram o direito de entrar, em conjunto, para a fila de espera de pais
adotivos (como casal pretendente), após a realização de uma série de
testes. tendo que responder a diversos questionários e submeter a sua vida
afetivo-familiar, a investigações e observações de psicólogos e assistentes
sociais da Comarca. Nada mais normal e regular em um processo de
adoção, a realização de tais diligências, como mesmo exige o ECA, Lei
8.069/90. Em verdade, se todos os Juizados da Infância e da Juventude
brasileiros
se
espelhassem no exemplo da comarca de Catanduva,
estariam, somente, respeitando o princípio constitucional da igualdade,
sob o aspecto material, ao aplicarem as mesmas exigências e deferirem
idênticas oportunidades, tanto a casais heterossexuais. como a casais
homoafetivos.

Certo é que com relação ao caso acima relatado, que se passara na
cidade de CatanduvalSP, o casal de homossexuais hoje vive e compartilha a
paternidade da menor Theodora que, inclusive, traz o nome de ambos os pais em
seu assento de nascimento; caso este que mereceu grande repercussão na mídia.
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No Rio Grande do Sul, em novembro de 2005, na Comarca de Bagé,
restou concedida a adoção de dois meninos a duas mulheres homossexuais,
conviventes há mais de sete anos. A decisão foi baseada na igualdade entre todos
os indivíduos, de modo que a homossexualidade não pode ser ignorada pela
sociedade, sobretudo, quando é cediço que o homossexualismo não afeta o caráter
nem a personalidade de ninguém, conforme destacado pelo lúcido magistrado
prolator da sentença, cuja decisão foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça
gaúcho, conforme ementa abaixo:

APELAÇÃO CíVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS PESSOAS
DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. Reconhecida como entidade familiar,
merecedora da proteção estatal, a união formada por pessoas do mesmo
sexo, com características de duração, publicidade, continuidade e intenção
de constituir família, decorrência inafastável é a possibilidade de que seus
componentes possam adotar. Os estudos especializados não apontam
qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais
homossexuais, mais importando a qualidade do vinculo e do afeto que
permeia o meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus
cuidadores. E hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes hipócritas
desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa da
absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos das
crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em
que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente entre as
crianças e as adotantes. NEGARAM PROVIMENTO UNANIME. (TJRS - AC
70013801592 - 7a C. Civ. - ReI.Des. Luiz Felipe Brasil Santos, J.
05/04/2006)

Ante o brilhantismo da decisão supra, achamos por bem corroborar as
argumentações do presente estudo com a integra do respectivo acórdão do Tribunal
de Justiça Gaúcho (ANEXO A), vanguardista na garantia dos direitos dos
homossexuais.

Noutra senda, não podemos deixar de mencionar que decisões bem
fundamentadas a respeito da possibilidade jurídica da adoção por homossexuais,
abrem caminho para novas habilitações e, conseqüentes, deferimentos, conforme se
está, atualmente, presenciando no nosso Estado do Ceará, onde, pela primeira vez
um par homoafetivo se candidata à adoção conjunta, representados por Defensores
Públicos de admirável atuação, conforme registrado na reportagem do Jornal Diário
do Nordeste, de 23/05/2007, (ANEXO B). Auguramos. pois, que o Judiciário
Cearense não sucumba ao preconceito em detrimento das benesses da adoção,

75
mas, pelo contrário, siga com maestria o caminho da salutar jurisprudência em
formação.

Por fim, apesar da jurisprudência acerca da adoção por homossexuais
ainda estar sendo consolidada, referidas decisões a despeito de escassas e
isoladas, afiguram-se admiráveis, pois não se deixam engessar pela ausência de
legislação expressa, mas priorizam a realização da justiça, norteando-se pela
dignidade da pessoa humana e pelo melhor interesse do adotando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Vimos que a adoção é um instituto jurídico de ímpar nobreza, a ponto de
merecer da lei a oportunidade de firmar um parentesco de filiação civil, pautado, não
por vínculos de sangue, mas por laços de amor e dedicação, muito mais intensos do
que aqueles.

Assim, diante da magnitude de um ato que permite estender as
prerrogativas filiais às pessoas que não compartilham do mesmo sangue,
envolvendo não só doação de sentimentos e emoções, mas, sobretudo, a
construção de um novo vínculo jurídico entre adotante e adotando, vínculo este que
a ntureza não criou, mas que o direito tem se encarregado de disciplinar; é que
procuramos abordar a adoção sob dois enfoques: de um lado, a possibilidade de
inserção sócio-familiar de milhares de crianças e adolescentes abandonados e que
anseiam por um aconchego, um elo afetivo, alguém para chamar de pai, alguém
para chamar de mãe; e, de outro lado, a questão dos homossexuais que, ainda, têm
que travar duras batalhas contra o preconceito e o moralismo piegas, para então se
sagrarem como cidadãos aptos a adotar e, assim, conseguirem a chancela legal
para desenvolverem, com amor, o mister da paternidade/maternidade.

Conforme já mencionamos, a adoção teve seu berço junto às civilizações
da Antiguidade, onde inicialmente fora contemplada com a finalidade de única de dar
filhos a quem a natureza os havia privado, estava, pois, intimamente relacionada
com o interesse do adotante, a quem se direcionava a preocupação de evitar-lhe a
morte sem deixar descendentes, cuja situação, sob a influência religiosa da época,
representava uma grande desgraça, vez que se punha fim àquele culto religiosofamiliar, pois não teria mais quem o perpetuasse.

Séculos se passaram, a sociedade evoluiu e assim também a orientação
jurídica acerca da adoção, que começava a ganhar contornos mais humanitários e
isonômicos, de modo a melhor corresponder aos anseios sociais. Também a noção
de família passou por transformações, não se resumindo mais ao núcleo pai-mãefilho, mas igualmente abrangendo outras formações, já que, atualmente, prevalece a
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família eudemonista, baseada no afeto, voltada para a plena realização de seus
membros; donde não podermos negar às uniões homoafetivas o caráter de entidade
familiar que, de fato, possuem.

Ademais, em nosso ordenamento jurídico, longo e penoso foi o caminho
galgado pelo instituto da adoção até atingir seus contornos atuais, passando por
regulamentações preconceituosas e engessadas, que tanto dificultavam o
reconhecimento jurídico da filiação adotiva, impondo-lhe toda sorte de exigências,
como não reconheciam aos filhos adotivos os mesmos direitos inerentes à filiação
natural. Várias foram as formas de adoção contempladas no curso de sua evolução
jurídica, desde as que produziam efeitos restritos e revogáveis até aquelas que
efetivamente integravam o adotando na família do adotante, rompendo-lhe os
vínculos com a sua família biológica.

Procuramos demonstrar quão salutar para o progresso da adoção foi a
Constituição Federal de 1988 ao equiparar todas as formas de filiação, vedando-lhes
qualquer meção ou caráter discriminatórios. Também de suma importância foi a
elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90) que passou a
disciplinar com especial acuidade os casos de adoções de menores, de zero a
dezoito anos de idade, independentemente de estarem ou não em situação irregular,
conferindo-lhes total integração na família substituta, através do rompimento dos
seus vínculos do passado e da criação de outros firmados diretamente com o
adotante e a família deste, inclusive, estendendo-lhes todos os direitos e obrigações
relativos à filiação natural, que, conforme já comentamos, a adoção tem por fim
imitar.

Ressalte-se, também, a preocupação do legislador em mudar seu foco
para a problemática do abandono de milhares de crianças e adolescentes, cuja
situação desalentadora e alarmante já tocava a consciência da sociedade e do
próprio Estado, a quem caberia, por disposição constitucional, assegurar à infância e
à juventude o seu desenvolvimento digno e sadio. Já não era tão relevante dar filhos
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a quem não os tinha, mas se sobressaia premente buscar pais para aqueles
menores sem lar.

A partir desses novos contornos traçados pela legislação constitucional e
estatutária, a adoção se tornava mais ampla e acessível à população em geral, pois
o que passava a prevalecer era o interesse do menor, alçado à condição de sujeito
de direitos, e foi em torno da intenção de garantir o seu bem-estar, através da sua
reinserção em um ambiente familiar que lhe possibilite enxergar novos horizontes,
mais promissores e coloridos, frontalmente diverso da realidade fria e amarga dos
abrigos e das ruas, que a adoção foi regulamentada sob uma nova roupagem,
desapegada de antigos rigores excessivos e formalidades protelatórias e
descabidas, a fim de incentivar e privilegiar a atitude benemerente e solidária de
tantos quantos queiram abraçá-la com responsabilidade e amor.

Evidentemente que, diante da necessidade de se priorizar o interesse do
menor e do caos social que vivemos, onde a infância e a juventude se perdem em
meio a prostituição. a marginalização e o abandono, não se pode impregnar a
adoção de preconceitos mesquinhos, que a impeçam de beneficiar um maior número
possível de menores sem lar e sem amor, pois a idéia de convívio familiar adequado
não sc submete a estigmas ou suposições, há de se analisar a situação concreta,
para então aferir da conveniência da adoção, e é por isso que a mesma deve passar
pelo crivo do Judiciário e por um estágio de convivência entre adotante e adotando,
de modo a se assegurar, pelo menos em tese, que, a partir da adoção, se abrirá
uma nova oportunidade de vida para aquele menor, que resgatado do abandono,
ganha um lar, recebe amor e retoma a sua dignidade e auto-estima.

Noutra senda, buscamos analisar a possibilidade jurídica da adoção por
homossexuais e a sua relevância para a difusão do instituto e para ampliação das
chances de milhares de crianças/adolescentes encontrarem um lar.
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Neste sentido, destacamos que o Estatuto da Criança e do Adolescente
que, atualmente, norteia e disciplina a adoção entre nós, não estabelece como
requisito ou condição, ao deferimento da medida, a heterossexualidade do adotante,
nem tampouco exige estado civil específico dos requerentes. De modo que, segundo
a regra infraconstitucional em comento, não há qualquer óbice para a concessão da
adoção a cidadãos homossexuais, sejam estes solteiros ou vivam em uniões
homoafetivas.

For outro lado, a valorização e o respeito aos direitos fundamentais do ser
humano, tais como a igualdade e a dignidade humana, levam a impossibilidade de
ofensa ao princípio de não discriminação por orientação sexual. Assim, se vivemos
num Estado Democrático de Direito, que visa a atender aos princípios
constitucionais, não se pode sequer cogitar de qualquer empecilho - baseado
apenas em preconceito - à possibilidade de se reconhecer o direito da
paternidade/maternidade aos homossexuais através da adoção, haja vista que a
capacidade para receber alguém como se filho fosse, independe da orientação
sexual do pretendente.

Ademais, em consonância com a doutrina da proteção integral das
crianças e dos adolescentes, mister que a sociedade e o Poder Judiciário consigam
despojar-se de qualquer pré-conceito ou ranço discriminatório e se coloquem na
situação do menor a ser adotado, buscando entender o que lhe é mais vantajoso,
para. só então, poder deferir ou não o pedido de adoção. Assim, especificamente no
caso do Brasil, país subdesenvolvido, onde milhares de menores são abandonados
por seus pais, vivendo nas ruas, ou em abrigos assistenciais, sem o amparo e
assistência digna, acredita-se que terá melhor destino a criança ou adolescente
colocado no seio de uma família homossexual, do que permanecer depositado
nestas instituições sociais, ou pior, viver e crescer nas ruas, sem qualquer
expectativa futura.

o
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Dito isso, dificultar, obstaculizar ou impedir a adoção por homossexuais,
na verdade é negar aos menores em estado de abandono o direito de serem
inseridos em famílias substitutas, onde poderiam perfeitamente ter o carinho e a
proteção de que necessitam e a que têm direito, inclusive, com assento
constitucional.

Por derradeiro, importa destacar, que o presente tema, por ser polêmico e
recente, ainda não tem posicionamento firmado, sendo a jurisprudência a norteadora
da solução dos casos que buscam a tutela jurisdicional. Assim, tendo o Estatuto da
Criança e do Adolescente estabelecido o procedimento adotivo, o qual deve ser
precedido de estudo psicossocial e estágio de convivência, sejam os pretendentes
homo ou heterossexuais, não há como se afirmar de forma genérica que a adoção
deverá sempre ser concedida a um homossexual, pois dependerá da análise do
caso concreto, como, p.ex., a conduta do casal adotante, o ambiente familiar e a
situação econômica dos requerentes. No entanto, o que pretendemos deixar claro é
que independentemente da preferência sexual do adotante deve preponderar
sempre o melhor para a criança a ser adotada, analisando o preenchimento dos
requisitos da adoção com olhos de justiça, que, por óbvio, não se compraz com
preconceitos de qualquer estirpe, de modo que não devemos subjugar os benefícios
da adoção apenas em razão da sexualidade do adotante que, como ressaltado,
nada tem a ver com a capacidade de amar e educar um filho.

e
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ANEXOS

ANEXO A - JURISPRUDÊNCIA SOBRE ADOÇÃO POR CASAL
HOMOSSEXUAL
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APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR DUAS
PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE.
Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção
estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com
características de duração, publicidade, continuidade e intenção
de constituir família, decorrência inafastável é a possibilidade de
que seus componentes possam adotar. Os estudos
especializados não apontam qualquer inconveniente em que
crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais
importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o
meio familiar em que serão inseridas e que as liga aos seus
cuidadores. E hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes
hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma
postura de firme defesa da absoluta prioridade que
constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e
dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em
que o laudo especializado comprova o saudável vínculo
existente entre as crianças e as adotantes.
NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME.

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BAGÉ

N°70013801592

APELANTE

M P.

APELADO

L.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.
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Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.
Custas na forma da lei.
Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores
DESA. MARIA BERENICE DIAS (PRESIDENTE) E DES. RICARDO RAUPP
RUSCHEL.
Porto Alegre, 05 de abril de 2006.
DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS,
Relator.

RELATÓRIO

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTERIO PUBLICO,
irresignado com sentença que deferiu a adoção dos menores P.H. R.M. (3 anos e 6
meses) e J.V.R.M. (2 anos e 3 meses) a LI. M. B.G., companheira da mãe adotiva
dos menores L. R.M.
Sustenta que: (1) há vedação legal (CC, art. 1622) ao deferimento de
adoção a duas pessoas, salvo se forem casadas ou viverem em união estável; (2) é
reconhecida como entidade familiar a união estável, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família,
entre homem e mulher; (3) nem as normas constitucionais nem as
infraconstitucionais albergam o reconhecimento jurídico da união homossexual: (4)
de acordo com a doutrina, a adoção deve imitar a família biológica, inviabilizando a
adoção por parelhas do mesmo sexo. Pede provimento.
Houve resposta.
Nesta instância o Ministério Público opina pelo conhecimento e
provimento do apelo.

É o relatório.

VOTOS
DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR) -

A requerente LI.M.B.G., fisioterapeuta e professora universitária, postula a
adoção dos menores P.H.RM., nascido em 07.09.2002, e J.V.R.M.. nascido em
26.12.2003. Relata que ambos são filhos adotivos de LR.M., com quem a ora
requerente mantém um relacionamento aos moldes de entidade familiar há oito
anos.

Em anexo estão os processos em que foi deferida a adoção de ambos os
menores, que são irmãos biológicos, a L.R.M.. Sinale-se que as crianças são
cuidadas por L. desde o nascimento.

A r. sentença recorrida julgou procedente o pleito. O recurso é do
Ministério Público e se baseia na impossibilidade de ser deferida a adoção conjunta
a duas pessoas, salvo se forem casadas ou mantiverem união estável (art. 1.622 do
Código Civil), o que não se configura no caso, diante do fato de que a pretendente
da adoção e a mãe já adotiva das crianças são pessoas do mesmo sexo. O parecer
ministerial nesta instância é no sentido do provimento (ressalvado o erro material
evidente na conclusão, ao dizer que opina pelo "improvimento").
Com efeito, o art. 1.622 do Código Civil dispõe:
Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo se forem marido
e mulher. ou viverem em união estável.

No caso destes autos. L. (que já é mãe adotiva dos meninos) e LI. (ora
pretendente à adoção) são mulheres, o que, em princípio, por força do art. 226, § 30,
da CF e art. 1.723 do Código Civil, obstaria reconhecer que o relacionamento entre
o
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elas entretido possa ser juridicamente definido como união estável, e, portanto,
afastaria a possibilidade de adoção conjunta.

No entanto, a jurisprudência deste colegiado já se consolidou, por ampla
maioria, no sentido de conferir às uniões entre pessoas do mesmo sexo tratamento
em tudo equivalente ao que nosso ordenamento jurídico confere às uniões estáveis.
Dentre inúmeros outros julgados, vale colacionar, a título meramente exemplificativo,
o seguinte:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOAFETIVA. RECONHECIMENTO.
PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA
IGUALDADE.
É de ser reconhecida judicialmente a união homoafetiva mantida
entre dois homens de forma pública e ininterrupta pelo período de
nove anos. A homossexualidade é um fato social que se perpetuou
através dos séculos, não podendo o judiciário se olvidar de prestar a
tutela jurisdicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem
feição de família. A união pelo amor é que caracteriza a entidade
familiar e não apenas a diversidade de gêneros. E, antes disso, é o
afeto a mais pura exteriorização do ser e do viver, de forma que a
marginaliza ção das relações mantidas entre pessoas do mesmo sexo
constitui forma de privação do direito à vida, bem como viola os
princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. AUSENCIA DE REGRAMENTO ESPECIFICO. UTILIZAÇÃO DE
ANALOGIA E DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.
A ausência de lei específica sobre o tema não implica ausência de
direito, pois existem mecanismos para suprir as lacunas legais,
aplicando-se aos casos concretos a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito, em consonância com os preceitos
constitucionais (art. 4° da LICC). Negado provimento ao apelo,
vencido o Des. Sérgio Fernando de Vasconcel/os Chaves.'

Com efeito, o tratamento analógico das uniões homossexuais como
entidades familiares segue a evolução jurisprudencial iniciada em meados do séc.
XIX no Direito francês, que culminou no reconhecimento da sociedade de fato nas
formações familiares entre homem e mulher não consagradas pelo casamento. À
época, por igual, não havia, no ordenamento jurídico positivo brasileiro, e nem no
francês, nenhum dispositivo legal que permitisse afirmar que união tática entre
homem e mulher constituía família, daí por que o recurso à analogia, indo a
jurisprudência inspirar-se em um instituto tipicamente obrigacional como a sociedade
de fato.
1

AC 70009550070, j.em 17.11.2004, REL. MARIA BERENICE DIAS.
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Houve resistências inicialmente? Certamente sim, como as há agora em
relação às uniões entre pessoas do mesmo sexo. O fenômeno é rigorosamente o
mesmo. Não se está aqui a afirmar que tais relacionamentos constituem exatamente
uma união estável. O que se sustenta é que, se é para tratar por analogia, muito
mais se assemelham a uma união estável do que a uma sociedade de fato. Por
quê? Porque a affectio que leva estas duas pessoas a viverem juntas, a partilharem
os momentos bons e maus da vida é muito mais a affectio conjugalis do que a
afíectio societatis. Elas não estão ali para obter resultados econômicos da relação,

mas, sim, para trocarem afeto, e esta troca de afeto, com o partilhamento de uma
vida em comum, é que forma uma entidade familiar. Pode-se dizer que não é união
estável, mas é uma entidade familiar à qual devem ser atribuídos iguais direitos.

Estamos hoje, como muito bem ensina Luiz Edson Fachin, na perspectiva
da família eudemonista, ou seja, aquela que se justifica exclusivamente pela busca
da felicidade, da realização pessoal dos seus indivíduos. E essa realização pessoal
pode dar-se dentro da heterossexualidade ou da homossexualidade. É uma questão
de opção, ou de determinismo, controvérsia esta acerca da qual a ciência ainda não
chegou a uma conclusão definitiva, mas, de qualquer forma, é uma decisão, e, como
tal, deve ser respeitada.
Parece inegável que o que leva estas pessoas a conviverem é o amor.
São relações de amor, cercadas, ainda, por preconceitos. Como tal, são aptas a
servir de base a entidades familiares equiparáveis, para todos os efeitos : à união
estável entre homem e mulher.
Em contrário a esse entendimento costuma-se esgrimir sobretudo com o
argumento de que as entidades familiares estão especificadas na Constituição
Federal, e que dentre elas não se alinha a união entre pessoas de mesmo sexo.
Respondendo vantajosamente a tal argumento, colaciono aqui preciosa lição de
Maria Celina Bodin de Moraes2 , onde aquela em. jurista assim se manifesta

2

A união entre pessoas do mesmo sexo: uma análise sob a perspectiva civil-constitucional. In RTDC.
v. 1.p. 891112.
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O argumento jurídico mais consistente, contrário à natureza familiar
da união civil entre pessoas do mesmo sexo, provém da
interpretação do Texto Constitucional. Nele encontram-se previstas
expressamente três formas de configurações familiares: aquela
fundada no casamento, a união estável entre um homem e uma
mulher com ânimo de constituir família (art. 226, §30), além da
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes
(art. 226, § 4°). Alguns autores, em respeito à literalidade da dicção
constitucional e com argumentação que guarda certa coerência
lógica, entendem que 'qualquer outro tipo de entidade familiar que se
queira criar, terá que ser feito via emenda constitucional e não por
projeto de lei'.
O raciocínio jurídico implícito a este posicionamento pode ser
inserido entre aqueles que compõem a chamada teoria da 'norma
geral exclusiva' segundo a qual, resumidamente, uma norma, ao
regular um comportamento, ao mesmo tempo exclui daquela
regulamentação todos os demais comportamentos3. Como se
salientou em doutrina, a teoria da norma geral exclusiva tem o seu
ponto fraco no fato de que, nos ordenamentos jurídicos , há uma
outra norma geral (denominada inclusiva), cuja característica é
regular os casos não previstos na norma, desde que semelhantes a
ele, de maneira idêntica 4. De modo que, frente a uma lacuna, cabe
ao intérprete decidir se deve aplicar a norma geral exclusiva, usando
o argumento a contrario sensu, ou se deve aplicar a norma geral
inclusiva, através do argumento a simili ou analógico.
Sem abandonar os métodos clássicos de interpretação, verificou-se
que outras dimensões, de ordem social, econômica, política, cultural
etc., mereceriam ser consideradas , muito especialmente para
interpretação dos textos das longas Constituições democráticas que
se forjaram a partir da segunda metade deste século. Sustenta a
melhor doutrina, modernamente, com efeito, a necessidade de se
utilizar métodos de interpretação que levem em conta trata-se de
dispositivo constante da Lei Maior e, portanto, métodos específicos
de interpretação constitucional devem vir à baila.
Daí ser imprescindível enfatizar, no momento interpretativo, a
especificidade da normativa constitucional - composta de regras e
princípios -, e considerar que os preceitos constitucionais são,
essencialmente, muito mais indeterminados e elásticos do que as
demais normas e, portanto, 'não predeterminam, de modo completo,
em nenhum caso, o ato de aplicação, mas este se produz ao amparo
de um sistema normativo que abrange diversas possibilidades6.
Assim é que as normas constitucionais estabelecem, através de
formulações concisas, 'apenas os princípios e os valores
fundamentais do estatuto das pessoas na comunidade, que hão de
ser concretizados no momento de sua aplicação'

E.Zietelman, Lüken im Recht. (1903) e O. Donati. II problema deile ordinamento giuridico (1910)
apud N. Bobbio. Teoria do Ordenamento Jurídico, (1950). Brasília-São Paulo: Ed. UNB-Polis, 1989, p.
132 e ss.
N. Bobbio. Teoria do Ordenamento. Op. cit. p.l 35.
E. Alonso Garcia. La Interpretacion de Ia Constituición. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
1984. p. 16.
6
J.C. Vieira de Andrade. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Coimbra:
Almedina, 1987. p. 120.
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Por outro lado, é preciso não esquecer que segundo a perspectiva
metodológica de aplicação direta da Constituição às relações
intersubjetivas, no que se convencionou denominar de 'direito civilconstitucional', a normativa constitucional, mediante aplicação direta
dos princípios e valores antes referidos, determina o iter
interpretativo das normas de direito privado - bem como a
colmatação de suas lacunas -, tendo em vista o princípio de
solidariedade que transformou, completamente, o direito privado
vigente anteriormente, de cunho marcadamente individualístico. No
Estado democrático e social de Direito, as relações jurídicas privadas
'perderam o caráter estritamente privatista e inserem-se no contexto
mais abrangente de relações a serem dirimidas, tendo-se em vista,
em última instância, no ordenamento constitucional.
Seguindo-se estes raciocínios hermenêuticos, o da especificidade da
interpretação normativa civil à luz da Constituição, cumpre verificar
se por que a norma constitucional não previu outras formas de
entidades familiares, estariam elas automaticamente excluídas do
ordenamento jurídico, sendo imprescindível, neste caso, a via
emendacional para garantir proteção jurídica às uniões civis entre
pessoas do mesmo sexo, ou se, ao contrário, tendo-se em vista a
similitude das situações, estariam essas uniões abrangidas pela
expressão constitucional 'entidade familiar'.
Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988, além dos
dispositivos enunciados em tema de família, consagrou, no art. 1 o, III,
entre os seus princípios fundamentais, a dignidade da pessoa
humana, 'impedindo assim que se pudesse admitir a superposição
de qualquer estrutura institucional à tutela de seus integrantes,
mesmo em se tratando de instituições com status constitucional,
como é o caso da empresa, da propriedade e da família". Assim
sendo, embora tenha ampliado seu prestígio constitucional, a família,
como qualquer outra comunidade de pessoas, 'deixa de ter valor
intrínseco, como instituição capaz de merecer tutela jurídica pelo
simples fato de existir, passando a ser valorada de maneira
instrumental, tutelada na media em que se constitua em um núcleo
intermediário de desenvolvimento da personalidade dos filhos e de
promoção da dignidade de seus integrantes. E o fenômeno da
'funcionalização' das comunidades intermediárias - em especial da
família - com relação aos membros que as compõem9.
A proteção jurídica que era dispensada com exclusividade à 'forma'
familiar (pense-se no ato formal do casamento) foi substituída, em
conseqüência, pela tutela jurídica atualmente atribuída ao 'conteúdo'
ou à substância: o que se deseja ressaltar é que a relação estará
protegida não em decorrência de possuir esta ou aquela estrutura,
mesmo se e quando prevista constitucionalmente, mas em virtude da
função que desempenha - isto é, como espaço de troca de afetos,
assistência moral e material, auxílio mútuo, companheirismo ou
convivência entre pessoas humanas, quer sejam do mesmo sexo,
quer sejam de sexos diferentes.
Se a família, através de adequada interpretação dos dispositivos
constitucionais, passa a ser entendida principalmente como
'instrumento', não há como se recusar tutela a outras formas de

8

G.Tepedino. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar. 1999. p.350.
Idem.
P. Perlingieri. 11 diritto civilie nelia legalitá constituzionale. Camerino-Napoli. ESI, 1984. p. 558.
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vínculos afetivos que, embora não previstos expressamente pelo
legislador constituinte, se encontram identificados com a mesma
ratio, como os mesmo fundamentos e com a mesma função. Mais do
que isto: a admissibilidade de outras formas de entidades 'familiares'
torna-se obrigatória quando se considera seja a proibição de
qualquer outra forma de discriminação entre as pessoas,
especialmente aquela decorrente de sua orientação sexual - a qual
se configura como direito personalíssimo -, seja a razão maior de
que o legislador constituinte se mostrou profundamente
compromissado com a com a dignidade da pessoa humana (art. 10,
II, CF), tutelando-a onde quer que sua personalidade melhor se
desenvolva. De fato, a Constituição brasileira, assim como a italiana,
inspirou-se no princípio solidarista, sobre o qual funda a estrutura da
República, significando dizer que a dignidade da pessoa é
preexistente e a antecedente a qualquer outra forma de organização
social.
O argumento de que à entidade familiar denominada 'união estável' o
legislador constitucional impôs o requisito da diversidade de sexo
parece insuficiente para fazer concluir que onde vínculo semelhante
se estabeleça, entre pessoas do mesmo sexo serão capazes, a
exemplo do que ocorre entre heterossexuais, de gerar uma entidade
familiar, devendo ser tutelados de modo semelhante, garantindo-selhes direitos semelhantes e, portanto, também, os deveres
correspondentes. A prescindir da veste formal, a ser dada pelo
legislador ordinário, a jurisprudência - que, em geral, espelha a
sensibilidade e as convenções da sociedade civil -, vem
respondendo afirmativamente.
A partir do reconhecimento da existência de pessoas definitivamente
homossexuais, ou homossexuais inatas, e do fato de que tal
orientação ou tendência não configura doença de qualquer espécie a ser, portanto, curada e destinada a desaparecer -, mas uma
manifestação particular do ser humano, e considerado, ainda, o valor
jurídico do princípio fundamental da dignidade da pessoa, ao qual
está definitivamente vinculado todo o ordenamento jurídico, e da
conseqüente vedação à discriminação em virtude da orientação
sexual, parece que as relações entre pessoas do mesmo sexo
devem merecer status semelhante às demais comunidade de afeto,
podendo gerar vínculo de natureza familiar.
Para tanto, dá-se como certo o fato de que a concepção sociojurídica
de família mudou. E mudou seja do ponto de vista dos seus
objetivos, não mais exclusivamente de procriação, como outrora, seja
do ponto de vista da proteção que lhe é atribuída. Atualmente, como
se procurou demonstrar, a tutela jurídica não é mais concedida à
instituição em si mesma, como portadora de um interesse superior ou
supra-individual, mas à família como um grupo social, como o
ambiente no qual seus membros possam, individualmente, melhor se
desenvolver (CF, art. 226, §8°).

Partindo então do pressuposto de que o tratamento a ser dado às uniões
entre pessoas do mesmo sexo, que convivem de modo durável, sendo essa
convivência pública, contínua e com o objetivo de constituir família deve ser o
mesmo que é atribuído em nosso ordenamento às uniões estáveis, resta concluir
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que é possível reconhecer, em tese, a essas pessoas o direito de adotar em
conjunto.

É preciso atentar para que na origem da formação dos laços de filiação
prepondera, acima do mero fato biológico, a convenção social. É Villela 1 ° que
assinala:
se se prestar atenta escuta às pulsações mais profundas da longa
tradição cultural da humanidade, não será difícil identificar uma
persistente intuição que associa a paternidade antes com o serviço
que com a procriação. Ou seja: ser pai ou ser mãe não está tanto no
fato de gerar quanto na circunstância de amar e servir.

Na mesma senda, leciona Héritier11
Não existem, até nossos dias, sociedades humanas que sejam
fundadas unicamente sobre a simples consideração da procriação
biológica ou que lhe tenham atribuído a mesma importância que a
filiação soda/mente definida. Todas consagram a primazia do social
- da convenção jurídica que funda o social - sobre o biológico puro.
A filiação não é, portanto, jamais um simples derivado da procriação.

Além de a formação do vínculo de filiação assentar-se predominante na
convenção jurídica, mister observar, por igual, que nem sempre, na definição dos
papéis maternos e paternos, há coincidência do sexo biológico com o sexo social.
Neste passo, é Nadaud que nos reporta:
/ndépendamment de Ia forme de Ia filia tion, on remarque que ce lien
de filiation nest qu'exceptionnellement, au regard de I'étendue des
societés humaines, superposable à /'engendroment biologique ou à
Ia procréation: ii existe em effet une"díssociation entre Ia 'verité
bilogique de l'engendrement' et Ia filiation'. Ce point est essentiel car
ii explique pourquol, dans Ia plupart des societés, l'engendrement et
Ia parenté sont deux choses distinctes. De Ia même façon. quand on
parle de père et de mère, et donc d'un individu mascu/in ou féminin, ii
faut differenc,'er ce qui est le sexe biologique de ce qui est le sexe
social, lesqueis, bien souvant, sont loin de se recouper: bon nombre

10 VILLELA. João Baptista. A desbiologização da paternidade. In: Revista da Faculdade de Direito da
UFMG. Belo Horizonte, ano 27, n. 21, 1979.
'ti Héritier, Françoise. A Coxa de Júpiter - reflexões sobre os novos modos de procriação.
ln:Estudos Feministas, ano 8, 1° sem 2000. p. 98.

de soclétés dissocient ainsi le sexe biologique du genre dans Ia
genèse des Jiens de filiation.12

Melhor esclarecendo essa perspectiva, é novamente Héritier 13 quem nos
traz da antropologia um exemplo que evidencia que em organizações sociais tidas
por primitivas o papel de pai nem sempre é exercido por um indivíduo do sexo
masculino:
Num caso particularmente interessante encontrado entre os Nuer, é
uma mulher, considerada como homem, que enquanto pai, se vê
atribuir uma descendência. Nesta sociedade, com efeito, as mulheres
que provam, depois de terem sido casadas por tempo
suficientemente longo, sua esterilidade definitiva, retornam a sua
linhagem de origem, onde são consideradas totalmente como
homens. Este é apenas um dos exemplos em que a mulher estéril,
longe de ser desacreditada por não poder cumprir seu destino
feminino, é creditada com essência masculina. A bréhaigne', como
mostra a etiologia proposta por Líttré, é uma mulher-homem (de
'barus' = vir' em baixo latim), mas, pode-se, segundo a cultura, tirar
dessa assimilação conclusões radicalmente diferentes. Para os Nuer,
a mulher 'brehaigne' acede ao status masculino. Como todo
casamento legitimo é sancionado por importantes transferências de
gado da família do marido à da esposa, este gado é repartido entre o
pai e os tios paternos desta. De volta à casa de seus irmãos, a
mulher estéril se beneficia, então, na qualidade de tio paterno, de
parte do gado da compensação dada para suas sobrinhas. Quando
ela, dessa forma, constitui um capital, ela pode, por sua vez, fornecer
uma compensação matrimonial e obter uma esposa da qual ela se
torna o marido. Essa relação conjugal não leva a relações
homossexuais. a esposa serve seu marido e trabalha em seu
benefício. A reprodução é assegurada graças a um criado, a maior
parte das vezes de uma etnia estrangeira, que cumpre tarefas
pastoris mas assegura também o serviço de cama junto à esposa.
Todas as crianças vindas ao mundo são do marido', que a
transferência do gado designou expressamente, segundo a lei social
que faz a filiação. Elas portam seu nome, chamam-na pai', a
respeitam e não se estabelece nenhum laço particular com seu
genitor. que não possui direitos sobre elas e se vê recompensado por
seu papel pelo ganho de uma vaca, por ocasião do casamento das
filhas, vaca que é o prêmio por engendrar. Estatutos e papéis
1.'

EM TRADUÇÃO LIVRE: Independentemente da forma da filiação, observa-se que esse laço não é
senão excepcionalmente, em vista da diversidade das sociedades humanas, superponível ao
engendramento biológico ou à procriação: existe, com efeito, uma "dissociação entre a 'verdade
biológica do engendramento' e a filiação. Este ponto é essencial pois explica porque, na maior parte
das sociedades, o engendramento e a parentalidade são coisas distintas. Do mesmo modo, quando
se fala de pai e de mãe, e, portanto. de um indivíduo masculino ou feminino, é preciso diferenciar o
sexo biológico do social. os quais. freqüentemente, estão longe de coincidir: bom número de
sociedades dissociam o sexo biológico do gênero na gênese dos laços de filiação.
Nadaud. Stéphane. Homoparentalité - une nouvelle chance pour Ia famille?. Paris: Librairie
Arthéme Fayard, 2002. p. 45.
13
Héritier, Françoise. Op. cit. pp. 108/109.
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masculinos e femininos são aqui, portanto, independentes do sexo: é
a fecundidade feminina ou sua ausência que cria a linha de
separação. Levado ao extremo, esta representação que faz da
mulher estéril um homem a autoriza a representar o papel de homem
em toda sua extensão social.

Como se vê, nada há de novo sob o sol, quando se cogita de reconhecer
a duas pessoas de mesmo sexo (no caso, duas mulheres), que mantém uma relação
tipicamente familiar, o direito de adotar conjuntamente.

Resta verificar se semelhante modalidade de adoção constitui efetivo
benefício aos adotandos, critério norteador insculpido no art. 1.625 do Código Civil.

Nadaud 14 . em sua tese de doutorado, realizou estudo sobre uma
população de infantes criados em lares de homossexuais, constatando que:
( ... ) globalement, leurs comportements ne varient pas
fondamentalement de ceux de la popu/ation générale. II ne s'agit
donc pas d'affirmer que tous les enfants de parents homosexueis
"vont bien, mais d'apporter uma pierre supplémentaire à I'édifice des
études qui montrent déjá que leurs comportements correspondeni à
ceux des autres enfants de leur âge. Ce qui revient absolutament pas
à nier leur spécificité.
Não é diferente a conclusão a que chegaram Tasker e Golombok15:
Ce qui apparait clairement dans Ia présente étude, c'est que les
enfants qui grandissent dans une familie lesbienne n'auront pas
necessairement de problêmes Ijés à cela à l'âge adu/te. De fait, les
resultats de Ia présente étude montrent que les jeunes gens élevés
par une mère lesbienne reussissent bien à lâge adu/te et ont de
bonnes relations avec leurs familie. leurs amie e Ieurs partenaires.
Dans les décisions de justice que statuent sur Ia capacité ou
I'incapacité dum adulte à élever um enfant. ii conviendrait de ne plus
14 EM TRADUÇÃO LIVRE: (...) globalmente, seus comportamentos não variam fundamentalmente
daqueles da população em geral. Não se trata de afirmar que todos os filhos de pais homossexuais
"estão bem' mas de acrescentar uma pedra suplementar ao edifício dos estudos que mostram que
seus comportamentos correspondem aos das outras crianças de sua idade. O que não significa,
absolutamente. negar sua especificidade. Nadaud. Stéphane. Op. cit. p. 302.
EM TRADUÇÃO LIVRE : O que aparece claramente no presente estudo, é que as crianças que
crescem em urna família de lésbicas não apresentam necessariamente problemas ligados a isso na
idade adulta. De fato, os resultados do presente estudo mostram que os jovens cuidados por uma
mãe lésbica alcançam bem a idade adulta e têm boas relações com suas famílias, seus amigos e
seus parceiros. As decisões da justiça que avaliam a capacidade de um adulto em criar de uma
criança não devem se fundar sobre a orientação sexual da mãe para avaliar o interesse da criança.
Tasker. Fiona L. e Susan Golombok - Grandir Dans une Familie Lesbienne. In: Homoparentalités,
état des Iieux. Coord.: Martine Gross. Paris: Editions érés, 2005. p. 170.

se fonder sur l'orientation sexueile de Ia mère pour évaluer l'intérêt de
l'enfant.

Idêntica é a pesquisa de CJ. Patterson 16 , da Universidade de Virgínia
(USA), ao afirmar que:
Em resume, ii n'existe pas de données que permettraient d'avancer
que les lesbiennes et les gays ne sont pas des parents adéquats ou
encore que le devoloppement psychosocial des enfants de gays ou
de lesbiennes soit compromis, sous quelques aspect que ce soit, par
rapport à celui des enfants de parents hétérosexueis. Pas une seu/e,
étude na constate que les enfants de parents gays ou lesbiens sont
handicapés, dans quelques domaine significa tif que se soit, par
rapport aux enfants de parents hetérosexueis. De plus, les résultats à
ce jour laissent penser que les environnements familiaux fournis par
les parents gays et lesbiens sont suscetibles de soutenir et d'aider ta
maturation psychosociale des enfants de Ia même manière que ceux
fournis par les parents hétérosexueis.

Na Universidade de Valência (ESP), o estudo de Navarro, Liobeil e Bort17
aponta na mesma direção:
Los resultados ofrecen de forma unânime datos que son coherentes
com ei postulado de Ia parentalidad como un proceso bidireccional
padres-hijos que no está relacionado com Ia orientación sexual de los
padres. Educar y criar a ]os hijos de forma saludable lo realizan de
forma semejante ]os padres homosexuales y los padres
heterosexuales.

Também a Academia Americana de Pediatria (American Academy of
Pediatrics), em estudo coordenado por Elien C. Perrin 18 , concluiu:
EM TRADUÇÃO LIVRE: Em resumo, não há dados que permitam afirmar que as lésbicas e os
gays não são pais adequados ou mesmo que o desenvolvimento psicossocial dos filhos de gays e
lésbicas seja comprometido sob qualquer aspecto em relação aos filhos de pais heterossexuais.
Nenhum estudo constata que os filhos de pais gays ou lésbicas são deficitários em qualquer domínio
significativo, em relação aos filhos de pais heterossexuais. Além disso. os resultados atuais deixam
pensar que os relacionamentos familiares fornecidos pelos pais gays e lésbicas são suscetíveis de
sustentar e ajudar o amadurecimento psicossocial dos filhos do mesmo modo que aqueles fornecidos
pelos pais heterossexuais.
CJ. PATTERSON. Resultais des Recherches concernants lhomoparentalité. Texto cedido, por via
eletrônica, pela Ora. Elizabeth Zambrano.
17
EM TRADUÇAO LIVRE: Os resultados oferecem de forma unânime dados que são coerentes com
o postulado da parentalidade como um processo bidirecional que não está relacionado com a
orientação sexual dos pais. Educar e criar os filhos de forma saudável o realizam semelhanlemente
os pais homossexuais e os heterosexuais.
Frias Navarro, Pascual Liobeli e Monterde Bort. Hijos de padres homosexuales: qué les diferencia.
Texto cedido, em meio eletrônico, pela Dra. Elizabeth Zambrano.
18 EM TRADUÇÃO LIVRE: Um crescente conjunto da literatura cientifica demonstra que a criança
que cresce com 1 ou 2 pais gays ou lésbicas se desenvolve tão bem sob os aspectos emocional,
cognitivo, social e do funcionamento sexual quanto a criança cujos pais são heterossexuais. O bom
desenvolvimento das crianças parece ser influenciado mais pela natureza dos relacionamentos e
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A growing body of scientific literature demonstrates that chi/dren who
grow up with 1 or 2 gay and/or lesbian pare nts fare as web' in
emotional, cognitive, social, and sexual functioning as do chi/dren
whose parents are heterosexual. Children's optimal development
seems to be inf/uenced more by the nature of the relationships and
interactions within the family unit than by the particular structural form
it takes.

Como se vê, os estudos especializados não indicam qualquer
inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais
importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que
serão inseridas e que as liga a seus cuidadores.

É, portanto, hora de abandonar de vez os preconceitos e atitudes
hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa
da absoluta prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos das
crianças e dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Como assinala
Rolim19
Temos, no Brasil, cerca de 200 mil crianças institucionalizadas em
abrigos e orfanatos. A esmagadora maioria delas permanecerá
nesses espaços de mortificação e desamor até completarem 18 anos
porque estão fora da faixa de adoção provável. Tudo o que essas
crianças esperam e sonham é o direito de terem uma família no
interior das quais sejam amadas e respeitadas. Graças ao
preconceito e a tudo aquilo que ele oferece de violência e
intolerância, entretanto, essas crianças não poderão, em regra, ser
adotadas por casais homossexuais. Alguém poderia me dizer por
quê? Será possível que a estupidez histórica construída
escrupulosamente por séculos de moral lusitana seja forte o
suficiente para dizer: - "Sim, é preferível que essas crianças não
tenham qualquer família a serem adotadas por casais homossexuais"
? Ora, tenham a santa paciência. O que todas as crianças precisam
é cuidado, carinho e amor. Aquelas que foram abandonadas foram
espancadas, negligenciadas e/ou abusadas sexualmente por suas
famílias biológicas. Por óbvio, aqueles que as maltrataram por surras
aginação dos torturadores; que as
e suplícios que ultrapassam a im
deixaram sem terem o que comer ou o que beber, amarradas tantas
vezes ao pé da cama; que as obrigaram a manter relações sexuais
ou atos libidinosos eram heterossexuais, não é mesmo? Dois
neurônios seriam, então, suficientes para concluir que a orientação
interações dentro da unidade familiar do que pela forma estrutural específica que esta possui. Elien
C. Perrin : Technical Report: Coparent or Second-Parent Adoption by Sarne-Sex Parents. Texto
cedido, em meio eletrônico, pela Dra. Elizabeth Zambrano.
Disponível
em:
homossexuais
adoção.
Marcos.
Casais
e
Rolim.
19
http://www.rolim.com.br/cronic162.htm . Acesso em: 31 mar. 06.
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sexual dos pais não informa nada de relevante quando o assunto é
cuidado e amor para com as crianças. Poderíamos acrescentar que
aquela circunstância também não agrega nada de relevante,
inclusive, quanto à futura orientação sexual das próprias crianças,
mas isso já seria outro tema. Por hora, me parece o bastante apontar
para o preconceito vigente contra as adoções por casais
homossexuais com base numa pergunta: - "que valor moral é esse
que se faz cúmplice do abandono e do sofrimento de milhares de
crianças?"

Postas as premissas, passo ao exame do caso, a fim de verificar se estão
aqui concretamente atendidos os interesses dos adotandos.

E também sob esse aspecto, a resposta é favorável à apelada»

Como ressalta o relatório de avaliação, de fis. 13/17:

Li» de 39 anos e L. de 31 anos, convivem desde 1998. Em abril de
2003 L. teve a adoção de P.H. deferida e, em fevereiro de 2004 foi
deferida a adoção de J. V.. Na época Li. participou da decisão e de
todo o processo de adoção auxiliando nos cuidados e manutenção
das crianças.
Elas relatam que, procuram ser discretas quanto ao seu
relacionamento afetivo, na presença das crianças. Participam
igualmente nos cuidados e educação dos meninos, porém, é Li. que
se envolve mais no deslocamento deles, quando depende de carro,
pois é ela quem dirige.
Li., diz que, é mais metódica e rígida do que L. e observou-se que é
mais atenta na imposição de limites.
Segundo a Sra. lara, mãe de Li., a família aceita e apóia Li. na sua
orientação sexual, 'sela é uma filha que nunca deu problemas para a
família, acho que as crianças tiveram sorte, pois têm atenção,
carinho e tudo o que necessitam, Li. os trata como filhos" (SIU).
Coloca que Lí. e L. se relacionam bem. Observou-se fotos dos
meninos e de Li. na casa dos pais de/a, eles costumam visitá-la aos
finais de semana, quando almoçam todos juntos e convivem mais
com as crianças e L.. Com a família de L. a convivência é mais
freqüente, pois a mãe de L. auxilia no cuidado a J. V.
Com relação às crianças:
Os meninos chamam Li. e L. de mãe.
P.H. está com 2 anos e 6 meses, freqüenta a Escolinha particular
Modelando Sonhos, a tarde. A professora dele, L. B. F.. informou que
o menino apresenta comportamento normal para sua faixa etária, se
relaciona bem e adaptou-se rapidamente. Li. e L. estão como
responsáveis na escola e participam juntas nos eventos na
escolinha, sendo bem aceitas pelos demais pais de alunos.
Observou-se que, P.H. é uma criança com aparência saudável.
alegre e ativo. J. V. faz tratamento constante para bronquite e, apesar
dos problemas de saúde iniciais, apresenta aparência saudável e
desenvolvimento normal para sua faixa etária. Durante a tarde, ele
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fica sob os cuidados da mãe de L. enquanto L. e Li. trabalham. A
Sra. N. coloca que os meninos são muito afetivos com as mães e
vice-versa.
L. coloca que até agora, não sentiu nenhuma discriminação aos
filhos e, P.H. costuma ser convidado para ir brincar na casa de
coleguinhas da escolinha. São convidados para festas de aniversário
de filhas de colegas de trabalho e amigos.
Situação atual:
Li. coloca que sempre pensou em adotar, o que se acentuou com a
convivência com L. e as crianças, pois se preocupa com o futuro dos
meninos, já que L. é autônoma e possui problema de saúde. E, ela já
pensou em uma situação mais estável, trabalha com vínculo
empregatício como professora da URCAMP, possuindo convênios de
saúde e vantagens para o acesso dos meninos ao ensino básico e
superior. Coloca "a minha preocupação não é criar polêmica mais
resguardá-los para o futuro" (SIU).
Li. relata que, quando não está trabalhando, se dedica ao cuidado
das crianças. Refere-se à personalidade de cada um, demonstrando
os vínculos e convivência intensa que possui com os meninos. Diz
que costuma limitar a vida social às condições de saúde das
crianças, principalmente J. V..
(«.)
Parecer:
De acordo com o exposto acima, s.m.j., parece que, Li. tem exercido
a parentalidade adequadamente.
Com relação às vantagens da adoção para estas crianças,
especificamente, conhecendo-se a família de origem, pode-se
afirmar que, quanto aos efeitos sociais e jurídicos são inegáveis,
quanto aos efeitos subjetivos é prematuro dizer, porém existem fortes
vínculos afetivos que indicam bom prognóstico. (GRIFEI)

Por fim, de louvar a solução encontrada pelo em. magistrado Marcos
Danúbio Edon Franco, ao determinar na sentença que no assento de nascimento
das crianças conste que são filhas de L.R.M. e Li.M.B.G., sem declinar a condição
de pai ou mãe.
Ante o exposto, por qualquer ângulo que se visualize a controvérsia,
outra conclusão não é possível obter a não ser aquela a que também chegou a r.
sentença, que, por isso, merece ser confirmada.
Nego, assim, provimento ao apelo.

DES. RICARDO RAUPP RUSCHEL (REVISOR) - De acordo.

I*
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DESA. MARIA BERENICE DIAS (PRESIDENTE)

A Justiça tem por finalidade julgar os fatos da vida. E hoje temos diante
dos olhos um fato: dois meninos têm duas mães. Esse fato a Justiça não pode
deixar de enxergar.

Desde que nasceram, essas crianças foram entregues pela mãe
biológica ao casal de lésbicas e por elas são criadas. Para criarem um vínculo
jurídico, para assumirem a responsabilidade decorrente da maternidade, fizeram uso
- como bem disse o Relator - de um subterfúgio: uma delas buscou a adoção. Mas
passaram eles a ser criados por ambas, reconhecem as duas como mães, assim as
chamam. Consideram-se filhos de ambas, ou seja, detêm com relação a elas a
posse de estado de filho, estabelecendo com suas mães um vínculo de filiação.

De há algum tempo a Justiça já vem emprestando maior prestígio ao
vínculo afetivo. É este que é reconhecido como o prevalente ao biológico. Paulo
Lôbo, um dos nossos juristas maiores, inclusive encontra, em cinco normas
constitucionais, fundamento de que a filiação não é estabelecida pelo critério
biológico, mas pelo critério afetivo. Essa foi a escolha do legislador constitucional. Ao
dizer a Constituição que todos os filhos são iguais independentemente de sua
origem, não está preocupado com a verdade biológica (CF § 6° do art. 227). Ao
estabelecer nos § 5 0 e 60 do mesmo artigo a igualdade de direitos, também faz
uma escolha pela filiação afetiva. Ao referir à "comunidade formada por qualquer
dos pais e seus descendentes", inclui os filhos adotivos, com a mesma dignidade da
família constitucionalmente protegida, não sendo relevante a origem ou a existência
de um outro pai, que seria o genitor (CF, §

40

do art. 226). O direito à convivência

familiar e não à origem genética constitui prioridade absoluta de crianças e
adolescentes (CF, art. 227, caput). Igualmente o legislador, ao impor a todos os
membros da família o dever de solidariedade de uns aos outros: dos pais para os
filhos e dos filhos para os pais e de todos em relação aos idosos, também não está
priorizando a filiação biológica (CF arts. 229 e 230).20 Assim, tem assento

20

LÔBO, Paulo Luiz Nelto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção
necessária. Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito de Família. Afeto, ética e faniilia e o novo
Código Civil brasileiro. Belo Horizonte: Dei Rey. 2004, p. 515.
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constitucional a priorização da filiação afetiva ou socioatetiva, como alguns preferem
dizer.

Então, mister reconhecer que as duas mães mantêm um vínculo de
filiação com essas crianças. Uma delas tem vínculo jurídico decorrente da adoção,
buscando a outra o reconhecimento em juízo da filiação para assumir as
responsabilidades decorrentes do poder familiar. Fazem isso porque são sabedoras
das dificuldades que a ausência desse vínculo pode gerar aos filhos, eis que todos
os pais responsáveis querem preservar sua prole.

Ao depois, a apelada tem vínculo laboral, que garantirá maior
segurança a eles. É funcionária pública e professora universitária, ao contrário de
sua parceira, que, inclusive, tem problemas de saúde. Quer dar aos filhos a
segurança de que, se vier a falecer, terão direitos. Também quer ter a certeza, de
que se vier a falecer a mãe adotiva, terá a possibilidade de ficar com a guarda dos
filhos, porque, se não tiver vínculo nenhum, quiçá, nem com a guarda dos filhos
poderá permanecer. Então, a pretensão desta mãe é a de se impor obrigações e
assegurar direitos aos filhos, estabelecendo um vínculo jurídico com eles.

Em face disso é que a única observação que eu faria ao detalhado e
preciso voto do eminente Relator é um questionamento sobre a legitimidade do
Ministério Público em veicular o recurso de apelação contra a sentença que deferiu a
adoção. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre as funções do
o Ministério Público, está o de (art. 201, inc. VIII): "zelar pelo efetivo respeito aos
direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis". Assim, inclusive, creio que teria o
Ministério Público legitimidade era para ingressar com ação de adoção cada vez que
se defrontasse com esta situação consolidada para regulamentar a situação jurídica
das crianças.

E chegada a hora de acabar com a hipocrisia e atender ao comando
constitucional de assegurar proteção integral a crianças e adolescentes. Como há
enorme resistência de admitir a adoção por um par homossexual, mas não há
impedimento a que uma pessoa sozinha adote alguém, resolvendo o casal constituir
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família, somente um busca a adoção. Não revela sua identidade sexual e no estudo
social que é levado a efeito, não são feitos questionamentos a respeito disso. A
companheira ou o companheiro não é submetido à avaliação e a casa não é
visitada. Via de conseqüência, o estudo social não é bem feito. Para a habilitação
deveria atentar-se a tudo isso, para assegurar a conveniência da adoção. Aliás, este
foi o subterfúgio utilizado pelas mães dessas crianças.

Ora, ao acolher-se eventualmente o recurso interposto por quem tem o
dever legal de proteger crianças e adolescentes, o que isto mudaria? Afinal, o que
quer o agente ministerial? Que essas crianças sejam institucionalizadas? Que as
mãe se separem?

Pelo jeito é isso que pretende o recorrente pois toda a linha de
argumentação que é vertido no recurso é de que a convivência poderia gerar
conseqüências de ordem comportamental ou na identidade sexual das crianças.
Ora, se é perniciosa a convivência o que quer o recorrente é acabar com o convívio,
é afastar os filhos de suas mães. Quem sabe colocá-las em um abrigo ou entregálas em adoção a um casal heterossexual.

Então, não consigo encontrar outra justificativa para o recurso a não
ser o preconceito. A falta de lei nunca foi motivo para a Justiça deixar de julgar ou de
faz justiça. A omissão do legislador não serve de fundamento para deixar de
reconhecer a existência de direitos. O certo é que o acolhimento da apelação
deixaria as crianças ao desabrigo de um vínculo de filiação que já existe. Ao não se
manter a filiação dessas crianças com a sua mãe, estaríamos mantendo esta feia
imagem da Justiça, que é a da Justiça cega, com os olhos vendados. Temos de
continuar, cada vez mais, buscando uma Justiça mais rente à realidade da vida.
O voto do eminente Relator, que é uma decisão pioneira no Brasil, bem
retratou esta realidade. Acompanho-o, em todos os seus termos.
É como voto.
DESA. MARIA BERENICE DIAS - Presidente - Apelação Cível n° 70013801592,
Comarca de Bagé: "NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME."
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ANEXO B - ARTIGO JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE: ADOÇÃO
POR HOMOSSEXUAIS
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ADOÇÃO POR HOMOSSEXUAIS

Defensores entregam ação na Justiça
O Ceará poderá ser o quinto Estado brasileiro a aprovar a
adoção de criança por casal de pessoas homossexuais

Acaraú. Foi protocolada ontem, no Fórum deste município,
a primeira Ação de Adoção por casal homossexual, em
conjunto, lato inédito no Ceará. Caso a ação seja julgada
favorável, o Ceará entrará para a história como o quinto
Estado brasileiro a conceder adoção de criança a casal em
união homoafetiva. As outras concessões aconteceram nos
estados de São Paulo (duas). Rio Grande do Sul (uma) e
Rio de Janeiro (uma), sendo para dois casais de homens e
dois de mulheres. De acordo com o defensor público da Comarca de Maracanaú, Adriano Leitinho, se a adoção
conjunta for concedida, a criança que hoje está com um ano e sete meses, terá, na certidão de nascimento, o nome das
duas mães. "No Ceará estamos tentando inovar através da Defensoria Pública, fazendo com que operadores do Direito
enxerguem essa nova situação social. Não podemos fechar os olhos para a realidade. Antes de serem casais
homossexuais, são pessoas humanas, cidadãos. Vivemos em um estado democrático de direito e eles têm os mesmos
direitos que qualquer casal heterossexual", disse o defenso

A defensora pública da Comarca de Acaraú, Michele Camelo, ressaltou a importância da adoção conjunta. "Caso
aconteça alguma coisa com uma das duas companheiras, a criança estará amparada por ambos os lados. Essa é a
novidade da ação. Hoje, casais homossexuais conseguem adotar, mas não em conjunto. Quando o que registrou a
criança morre. como foi o caso da cantora Cássia Eller, gera problemas na Justiça e a criança pode ficar
desamparada", ressalvou.

Hoje, legalmente, a guarda da criança pertence a uma das companheiras. que prefere ter a identidade preservada
nesse primeiro momento. "A situação está regularizada. A criança está dentro do lar do casal. Foi feito um estudo social
do caso e verificado que uma delas tinha total condições de cuidar e educar. Elas vivem juntas desde antes da criança
ar'orecer. O que eeis qeerein, corno qualquer entidade familiar, é reconhecer o vínculo em conjunto", explicou Adriano.

A ação de adoção será analisada pele u:z da comarca de Acaraú. Neufer Marques Dantas Neto. O magistrado preferiu
não comentar o caso, mas adiantou que a decisão será tomada "à luz da Constituição". "Será feito o que for melhor
para a criança. Se 4 0r a adoção. ótimo, caso não, a aç.o será indeieriilo', af;rrnou.

Dignidade e igualdade

Sob o ponto de vista legal. nao há amparo na legislação sobre o assunto. Mas. a Con.slilução Federal resguarda a
possibilidade de adoção por casais homossexuais observando principios da dignidade da pessoa humana, igualdade,
não-discriminação e pluralismo. "Caso (a ação) seja negada. temos o direito de recorrer ao Tribunal de Justiça. Se
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ainda for negado, iremos até o Supremo Tribunal Federal", garantiu o defensor Adriano.
Mesmo que a Justiça decida pela procedência do pedido, a discussão em torno do tema de adoção por homossexuais
é desvinculada do reconhecimento da união homoafetiva.
NATÉRCIA ROCHA
Repórter
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