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Resumo 

 

O presente trabalho busca aprofundar a dialética existente na adoção de 

crianças por casais homoafetivos, especificamente no âmbito do Direito Constitucional Brasileiro. 

Diante desta temática, aprofundam-se as afirmações existentes nos princípios constitucionais da 

Igualdade e Dignidade da Pessoa humana, face à lacuna legislativa existente em nosso ordenamento 

jurídico, a qual gera divergentes interpretações tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina.  

 

Nesse diapasão, cumpre referir não só as bases doutrinantes para este estudo 

- princípios constitucionais norteadores do ordenamento jurídico pátrio: Princípios da Igualdade e 

Dignidade da Pessoa Humana, sendo estes fontes do sistema jurídico, garantindo a liberdade de 

exercício de direitos sociais e individuais como bem-estar, igualdade, desenvolvimento, segurança, 

supremacia, justiça, ou seja, valores pluralista, - mas também a concretização da norma positivada e 

historicidade dos prismas da pesquisa ora exposta. 

 



 

 

Necessitou-se, portanto, caracterizar o sujeito de direito que pretende ter 

suas relações tuteladas juridicamente, para que, dessa forma, esteja em consonância com as 

disposições normativas vigentes em nosso sistema jurídico legal.  

 

Do mesmo modo se fez útil a valorização jurídica, para que as 

características de exclusão provenientes da sociedade sejam minimizadas pelo direito eficaz, o qual 

deve garantir a igualdade e a dignidade às minorias, ou melhor, ao todo. 

 

A necessidade do conhecimento e compreensão de valores culturais bem 

como uma visão ampla sobre este tema, se fazem imprescindíveis para um melhor conhecimento e 

identificação da problemática existente, tendo em vista que diferentes posturas ensejam tratamentos 

diferenciados, ou seja, em cada sociedade se prove um posicionamento diferenciado. No caso do 

Brasil, é primordial o conhecimento histórico para obter uma fundamentação atual do momento, 

jurídico e social, em que vivemos. 

 

Ao passar dos anos, ocorreram constantes mudanças no que diz respeito ao 

instituto familiar, tanto social quando jurídico, e não há como analisar tal contexto no trabalho 

exposto, sabendo-se que este possui como prismas identificar, comparar, igualar e valorar a adoção 

de casais homo e heterossexuais baseando-se nos princípios supramencionados. 

 

No que diz respeito à estruturação dessa instituição familiar, o contexto 

histórico é relevantemente profundo, espesso e importante para detectar as mudanças existentes no 

transcorrer do tempo, e para identificar a essência de como se estrutura e organiza o núcleo familiar 

no ontem até os dias atuais.  

 

Não se busca apenas refletir o contexto sociopolítico e ideológico dos 

períodos, mas também busca-se constatar de forma clara e sucinta a sua vinculação à visão de  



 

 

sistema jurídico existente à época, assim como os valores de igualdade formal e de completude do 

sistema até então defendidos 1

 

. 

A compreensão do que não está previsto nas codificações, ou seja, no 

sistema jurídico fechado, esta no lado de fora da norma, necessitando, assim, de uma compreensão 

valorativa jurídica, constatando a época da analise dos fatos e os princípios norteadores. 

 

Subjetivamente durante a analise percebe-se que atualmente o desencontro 

de entendimento de situações gera a possibilidade de entendimentos controversos, onde o casal 

homoafetivo é considerado com igualdade de direito, e em outro momento,  precisa de 

reconhecimento jurisdicional de direito para provar o mesmo. Não se confunde, porém, se compara, 

com reconhecimento constitucional da família monoparental, tendo esta o completo silencio do 

Código ao seu respeito e mesmo assim reconhecida pela unanimamente. 

 

A Desembargadora Maria Berenice Dias discorre que um Estado que se 

intitula Democrático de Direito não pode desrespeitar seus princípios fundamentais, devendo 

assegurar a realização das garantias, direitos e liberdades que consagra, sob pena de 

comprometer sua própria soberania2

 

.  

Com o passar do tempo, a entidade familiar passou a ter como essência a 

afetividade. Por esta razão, a Constituição Federal modificou seu texto, sendo a proteção à família

 

 e 

não mais exclusivamente ao casamento, a qual é caracterizada pela união de homem e mulher pelo 

texto Constitucional e no Código Civil. 

                                                           

1 CARDOSO, Simone Tassinari .Do contrato parental à socioafetividade.Ed. 2004. Editora Livraria do Advogado. 
Porto Alegre.  Pg.36.  

2 DIAS, Maria Berenice. União Homoafetiva o preconceito & a justiça. Ed. 4º pg.94. 



 

 

Analisando a jurisprudência atual, salienta-se o entendimento pelos 

magistrados, no presente, sendo, o de conferir a proteção às famílias formadas por laços afetivos.

 

 

Isso se deve a mudança em larga escala que veio à tona nos últimos tempos: os inúmeros casais 

homossexuais com a expressa vontade de adotar crianças/adolescentes, utilizando como preceitos 

cabais para garantir decisões favoráveis os princípios fundamentais, tendo em vista a falta de norma 

reguladora para estes casos.  

Segundo o autor Luiz Eduardo Coelho, devido às mudanças que ocorrem na 

sociedade e que precisam ser reguladas pelo direito, o ordenamento não é capaz de prever todas as 

situações e condutas humanas necessitando de válvulas que permitam a adequação da norma à 

vida social3

As válvulas mencionadas pelo autor são os princípios, como já esclarecido 

anteriormente. Neste contexto, o trabalho prisma por analisar os Princípios da Igualdade e 

Dignidade da pessoa humana, para que, desta forma, se preencha a lacuna existente no ordenamento 

jurídico: a falta de respaldo positivado em tais situações. 

. 

 

Indicando direção e valoração, os princípios visam o fim, o qual poderá ser  

seguido por inúmeras direções, levando-se em conta a pluralidade de princípios e normas a 

colidirem em determinados assuntos. Porém, a existência da supremacia se faz importantíssima para 

chegar-se a conclusões contundentes em um contexto dogmático estatal. 

 

No que tange ao Principio da  dignidade da pessoa humana, previsto no 

artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, recita José Afonso da Silva que sendo um valor 

supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, unificando todos os 

direitos fundamentais devido seu amplo sentido normativo4. 

 

                                                           

3 COELHO, 2009,. Os direitos fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana às relações 
privadas. Revista de Direito Constitucional e Internacional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. 
São Paulo, n° 67, 214-243, abr./ jun. 2004.p 22 

4 SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros 2007. p. 105. 



 

 

Ingo Wolfgang Sarlet, propõe o entendimento sobre o princípio da  

dignidade da pessoa humana: 

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida.5 - grifei.  

 

Em comunhão de estruturação, os dois princípios reafirmam a 

insignificância de lei minoritária à Constituição Federal, bem como a compreensão indiferente por 

meio dos gestores estatais a respeito da adoção por casais homossexuais, tendo a concreta 

convicção que estes já se tornam iguais a casais heterossexuais pelo simples fato de promover a 

participação na vida estatal pelo desejo da adoção e pela concretização do essência do contexto 

familiar. 

 

 

Neste contexto, Barroso insistentemente reafirma: 

Nestes termos, a dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do 
espírito quanto com as condições materiais de subsistência, e também o 
desrespeito a esse princípio terá sido um dos estigmas do século que se 
encerrou e a luta por sua afirmação, pois representa a superação da 
intolerância, da discriminação, da exclusão, da violência, da incapacidade de 
aceitar o outro, o diferente, na plenitude de sua liberdade de ser, pensar e 
criar.6 

 

 

Assim, o objetivo deste trabalho é a busca argumentativa e normativa dos 

princípios constitucionais na problemática apresentada, justificando a inexistência de diversidade ao 

tratamento de adoção por casais homossexuais e heterossexuais, baseando-se nos princípios da 

dignidade e igualdade da pessoa humana e toda carga axiológica existente no nosso ordenamento 

valorativo jurídico estatal, reconhecendo assim, a adoção por casais homoafetivos, não se fazendo 

                                                           

5 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais: na Constituição Federal de 
1988. 8ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.p.70. 

6 BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Rio de Janeiro: Saraiva, 2009.p.252. 



 

 

necessário uma lei infraconstitucional para regulamentar a adoção por casais do mesmo sexo, e sim 

fazer valer os princípios norteadores de nossa Constituição Federal de 1988, aplicando-os de forma 

uníssona a estes casos. 
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