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RESUMO 

O presente trabalho busca demonstrar a importância da discussão da 

sexualidade e da identidade de gênero na tutela dos direitos inerentes à família e, 

sobretudo, em relação à adoção. Para tanto, buscou-se o emprego de visões 

doutrinárias e jurisprudenciais em relação ao tema de modo a permitir que o leitor 

vislumbre as dificuldades que homossexuais, transexuais e travestis ainda enfrentam 

no Brasil para fazer prevalecer os seus direitos. 

Foi possível depreender que, apesar do grande avanço jurisprudencial ocorrido 

nesse início do século XXI, ainda permanecem, no ordenamento jurídico brasileiro, 

visões que deveriam ser suplantadas, como a patologização da transexualidade e o 

ideário do que vem a constituir uma família. 

Em somatório, imperativo se faz a conscientização do que vem a ser a 

identidade de gênero e a sexualidade, haja vista que o mau entendimento de tais 

conceitos pode gerar confusões teóricas e, consequentemente, prejudicar a tutela de 

direitos inerentes aos grupos afetados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade, Identidade de Gênero, Família, Adoção, 

transexualidade, homossexualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 Ce travail souligne l´importance de parler de la sexualité et de l’identité de 

genre dans la protection des droits attachés à la famille et, surtout, à l’adoption. Pour 

cela, nous avons recherché l’emploie des visions doctrinales e jurisprudentielles en 

relation avec la thèmatique de manière à permettre au lecteur d’entrevoir les difficultés 

auxquelles les homosexuels, transexuels et travestis sont encore confrontés au Brésil 

pour faire valoir leurs droits 

Il a été possible de montrer que, malgré les grandes avancées jurisprudentielles 

au XXIème siècle, il reste encore, dans l´ordre juridique brésilien, des aspects qui 

doivent être surmontées, comme la pathologisation de la transsexualité et la definition 

de ce que constitue une famille.  

De surcroît, la conscience de ce que signifie l’identité de genre et la sexualité 

est impérative, étant donné que la mauvaise comprehension de ces concepts peut 

genérer des confusions théoriques et, par conséquent, porter atteinte à la protection 

des droits des groupes affectés. 

 

MOTS-CLÉS : Sexualité, Identité de Genre, Famille, Adoption, Transsexualité, 

Homossexualité.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de monografia visa abordar a sexualidade e a identidade 

de gênero sob a ótica do direito de família e da adoção.  

A falta de conhecimentos, a ausência de fundamentos e a adoção de discursos 

religiosos extremistas são as causas do preconceito, discriminação e intolerância que 

se verifica na sociedade brasileira para com grupos LGBT. Nesse sentido, o exercício 

de direitos inerentes às famílias, como a adoção, resta prejudicado; haja vista a 

marginalização daquele grupo, o qual não é amparado, de modo amplo, pelo Estado. 

O Brasil, segundo dados recentes, é o país que mais mata travestis e 

transexuais no mundo (JACOBS, NY.TIMES, 2016)1. Apesar disso, a Constituição 

Federal prega, em seu art. 5°, caput, que todos são iguais, sem nenhuma distinção e, 

ainda, ser imperativa a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3°, I, 

CRFB/88). 

Nesse sentido, verifica-se, hoje em dia, a força normativa que os princípios 

constitucionais possuem no ordenamento jurídico interno, de modo a possibilitar o 

exercício de direitos por determinados grupos que, outrora, foram cerceados dos 

mesmos e, desse modo, viabilizar uma maior integração com o objetivo de evitar 

embates sociais. 

O ser humano, de acordo com Charles Darwin, em sua teoria naturalista, é fruto 

do meio social em que vive e também das pressões que sofre dentro de tal ambiente 

(ARNOULD, 2001, p.168). Assim sendo, a deferência de direitos atrelados à 

sexualidade e à identidade de gênero é intrínseco a esse processo de formação 

individual.  

Por conseguinte, verifica-se que a função do direito, como ciência social, não é 

de marginalizar comportamentos e expressões individuais que não prejudicam a 

coletividade; mas sim, por outro lado, proteger os indivíduos no exercício dos seus 

direitos, sobretudo em relação àqueles tidos como fundamentais. 

Entretanto, no Brasil, apesar de ser possível visualizar muitos avanços nesse 

sentido, é nítida a ocorrência de retrocessos, sobretudo no âmbito do poder legislativo. 

                                                           
1 Disponível em [https://www.nytimes.com/2016/07/06/world/americas/brazil-anti-gay-violence.html?_ 
r=1]. Acesso em: 02.06.2017. 
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Isso ocorre pois, não raras vezes, faz-se prevalecer posicionamentos calcados em 

dogmas religiosos que impedem uma maior abrangência da tutela dos direitos ligados 

à sexualidade e à identidade de gênero, haja vista a pressuposição de um modo de 

agir e viver preponderante e inalterável, o qual pretende-se ter como diretriz a ser 

seguida por todos. 

Nesse sentido, a importância do presente trabalho consiste em demonstrar, por 

meio de teorias sociais e aspectos jurídicos, a necessidade de deferimento de direitos 

aos membros da comunidade LGBT, sobretudo aqueles relacionados à família e à 

adoção; haja vista a importância desses institutos para o desenvolvimento do ser 

humano, tanto individual como coletivamente. 

Deve-se verificar, portanto, a pluralidade de constituição de uma família e que 

os seus integrantes não se encontram acometidos por uma patologia simplesmente 

porque possuem uma identidade de gênero ou orientação sexual diferente daquelas 

expressadas pela maioria.  

Com dispõe Maria Berenice Dias: “O homem deve ser aceito como ele 

realmente é, na sua integralidade. Fora disso, não há viver, nem liberdade, há 

somente asfixia”. Além disso, deve-se atentar que “só sabemos quem realmente 

somos quando não nos preocupamos em ser acolhidos pelo outro” (DIAS, 2014, 

p.555).  

Para a realização do presente trabalho foram utilizados, a título doutrinário, 

livros, artigos científicos e informações decorrentes de notícias publicadas em 

editoriais. A título jurisprudencial, houve o emprego de decisões dos tribunais 

superiores e, também, dos tribunais ordinários. 

Em relação a organização da presente monografia, a mesma foi dividida em 

partes, de modo que o segundo capítulo dispusesse sobre a sexualidade e a 

identidade de gênero; o terceiro realizasse a introdução histórica da família e da 

adoção; o quarto tratasse sobre o processo de adoção no Brasil; o quinto abordasse 

a evolução dos direitos de adoção para homossexuais e transexuais; o sexto 

abarcasse a família homoafetiva e a homoparentalidade e, por fim, o sétimo capítulo 

realizasse a conclusão do trabalho. 
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1. SEXUALIDADE E IDENTIDADE DE GÊNERO 

1.1 A DIFERENÇA ENTRE SEXO, SEXUALIDADE E IDENTIDADE 

DE GÊNERO 

O sexo de uma pessoa é definido em razão da combinação dos seus 

cromossomos, de modo a formar o seu órgão sexual. Isso infere na concepção 

biológica de macho, fêmea ou intersexual. Os intersexuais possuem uma 

indeterminação do sexo biológico, havendo a presença binária do órgão sexual 

masculino e do feminino (MACHADO, 2008, p.110).  

A sexualidade está relacionada à orientação sexual de uma pessoa; ou seja, 

atrela-se à inclinação afetiva e amorosa de um indivíduo à um gênero específico. Não 

se confunde, portanto, orientação sexual com opção sexual, pois esta liga-se à 

identidade de gênero. 

A identidade de gênero, por sua vez, atrela-se à maneira como a pessoa se vê, 

segundo uma perspectiva subjetiva. Tal visão contrapõe-se com a noção simplista de 

definir o indivíduo como sendo macho ou fêmea em razão do seu órgão sexual. 

Assim, o gênero pode ser entendido, de acordo com a teoria desenvolvida por 

Judith Butler, denominada de Queer, como o resultado de uma construção social, 

segundo a qual cada sociedade passa a definir o que vem a ser sexual ou não, 

segundo a sua própria estrutura de poder (BUTLER, 2003, p.25). 

 

1.2 GÊNERO E A TEORIA QUEER 

O termo Queer, em inglês, significa estranho e foi utilizado, portanto, em tom 

de ironia para com o movimento que o mesmo representa.  

A Teoria Queer possui como marco catalisador das suas ideias a obra intitulada 

“História da Sexualidade” de Michel Foucault, o qual foi escrito nos anos de 1970 

(SPARGO, 2006, p.9). Essa teoria traz a ideia de que existe uma íntima relação entre 

a sociedade, a política e a identidade de gênero.  O desenvolvimento de tal corrente 

pode ser atribuído à Judith Butler em seu livro “Gender Trouble”. 

De acordo com Butler, o conceito de gênero foi culturalmente construído, 

enquanto que o de sexo teria sido naturalmente adquirido. Ademais, entende-se que 
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a identidade apenas pode ser manifesta dentro de um regime de diferenças, ou seja, 

em meio a diversas referências criadas em determinado meio (BUTLER, 2003, p.26).  

No livro, vislumbra-se diálogos entre Butler e Simone de Beauvoir, havendo a 

afirmação por parte desta de que “ - A gente não nasce mulher, torna-se mulher”. Em 

réplica, a autora aponta que, “ - de fato, o ser que vem a se tornar uma mulher não 

necessariamente precisa ser uma fêmea” (BUTLER, 2003, p.27).  

Verifica-se, portanto, uma tentativa de desnaturalizar o gênero de modo a vê-

lo pela sua essência, sem um preestabelecimento social e um contingenciamento 

cultural. Assim, o gênero não poderia relatar um ser substantivo, mas sim “um ponto 

relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, de modo cultural e 

historicamente convergentes” (BUTLER, 2003, p.29). 

Butler critica, portanto, a visão da existência de um gênero centrado em algo 

específico, haja vista que algo apenas pode ser se, necessariamente, estiver incluso 

em um regime de diferenças. Assim, o gênero seria constituído mediante uma cadeia 

de significantes imersos em determinada cultura que não o deva reprimir (BUTLER, 

2003, p.70).   

A teoria desenvolvida por Judith Butler possui como foco primário o movimento 

feminista, mas, como desdobramento principal, fortaleceu a teoria queer dos 

movimentos homossexuais e transgêneros. 

 

1.3 O QUE É A TRANSEXUALIDADE? 

A transexualidade, segundo a perspectiva médica, consiste em uma disforia de 

gênero2. Essa visão se relaciona a um conceito patológico da identidade de um 

indivíduo, como se verá em tópico próprio do presente trabalho. 

Em contrapartida, mais correto se faz considerar a transexualidade como sendo 

uma condição do indivíduo, cuja identidade de gênero difere daquela designada, a 

princípio, no seu nascimento. Isso decorre da perspectiva que leva em consideração 

                                                           
2 Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.955/2010 (Publicada no D.O.U. de 3 de setembro 

de 2010, Seção I, p. 109-10). 
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uma construção subjetiva do gênero humano, no decorrer da sua vida, segundo a 

teoria queer e a doutrina de Judith Butler (BUTLER, 2003, p.29). 

 Desse modo, a transexualidade possui como característica principal a cisão 

entre a identidade sexual psíquica e a identidade sexual física de uma pessoa, não 

devendo tal condição ser considerada como uma disforia de gênero (DINIZ, 2001, p. 

223). 

 

1.4 PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA E O 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

Os grupos sexuais minoritários são formados por pessoas que se distanciam 

dos padrões de identidade de gênero e de orientação sexual heteronormativa. Seus 

integrantes sofrem atos de violência física e/ou moral bem como, de forma velada, a 

limitação do gozo de direitos (DIAS, 2014, p.75). 

O preconceito, a discriminação e a intolerância são conceitos distintos, apesar 

de ambos estarem diretamente ligados (DIAS, 2014, p.75).  

Os preconceitos podem ser entendidos como conceitos antecipados e sem 

nenhum fundamento ou, também, quando não se faz nenhum tipo de ponderação. 

Entende-se que o preconceito surge de imagens distorcidas, as quais são construídas 

sem as informações necessárias para formá-las (CAMPANHA, 2004, p.15). 

A discriminação consiste em uma diferenciação ilegítima ou injusta que afronta 

o princípio fundamental de justiça (BOBBIO, 2002, p. 108-109). Assim, a 

discriminação consiste em materializações arbitrárias de ações cuja fonte reside no 

preconceito (RIOS, 2007, p. 37-38). 

A intolerância, a seu turno, representa o ódio que se manifesta contra um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos. Essa atuação perpassa pela não aceitação de 

uma forma de agir, pensar e até mesmo de um modo de se comportar (GALLASSI, 

2011, p. 212). 

 O preconceito, a discriminação e a intolerância não devem ser confundidos 

com a desigualdade. De acordo com Hanna Arendt, os seres humanos se tornam 

iguais em virtude da lei, como membros de uma coletividade (DIAS, 2014, p.76). 
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Assim, as diferenças inerentes a situação pessoal de cada um tende a ser mitigada 

pela incidência dos instrumentos normativos vigentes. 

Os nominalistas tendem a crer que a igualdade não passa de um termo sem 

validade no mundo real; enquanto que, do lado oposto, os idealistas pregam por um 

igualitarismo absoluto entre as pessoas (DIAS, 2014, p.76). 

Rousseau, por sua vez, admitia a existência de duas espécies de 

desigualdades. A primeira seria a física ou natural, a qual é estabelecida pela 

natureza, segundo diferenças de idade e saúde. A segunda seria a desigualdade 

estabelecida pela política, segundo os privilégios que gozam alguns homens em 

detrimento de outros (DIAS, 2014, p.76). 

A concepção contemporânea de igualdade pode ser dividida segundo um 

aspecto formal e outro material. O caráter formal encontra-se previsto no art. 5°, caput, 

da CRFB/88 e prevê a aplicação do direito vigente a todos os indivíduos, 

independentemente dos atributos pessoais dos destinatários da norma (DIAS, 2014, 

p.77). 

O aspecto material traz à luz a concepção de Aristóteles, segundo o qual deve-

se atribuir o mesmo tratamento jurídico aos que se encontram em igual situação, ao 

passo que se faz necessário atribuir tratamento jurídico diverso aos que se encontram 

em situações desiguais (ROTHENBURG, 2009, p. 348-349).  

Verifica-se, portanto, que existem discriminações lícitas quando da aplicação 

de normas jurídicas; sobretudo em relação ao princípio da igualdade, como se 

percebe na deferência de aposentadoria, em razão de um menor tempo de serviço, 

às mulheres, em relação aos homens, haja vista a consideração de que aquelas 

realizam uma dupla jornada (SANTOS, 2012, p.3). 

No que concerne às minorias sexuais, observa-se a ocorrência de 

discriminação, para com os seus membros, sempre que houver lesão a direitos, de 

modo proposital ou não, no sentido de atentar contra um modo de viver e/ou de ser 

que divirja do padrão heteronormativo instituído pela sociedade (DIAS, 2014, p.81). 

De acordo com Rios (2007, p.33), o heterossexismo designa: 

“(...) Um sistema onde a heterossexualidade é institucionalizada como 
norma social, política, econômica e jurídica, não importa se de modo 
explícito ou implícito. Uma vez institucionalizado, o heterossexismo 
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manifesta-se em instituições culturais e organizações burocráticas, 
tais como a linguagem e o sistema jurídico. Daí advém, de um lado, 
superioridade e privilégios a todos que se adequam a tal parâmetro, e 
de outro, opressão e prejuízos a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e até mesmo heterossexuais que porventura se afastem 
do padrão de heterossexualidade imposto”.  

 

Assim sendo, nota-se, ademais, que a institucionalização da 

heterossexualidade, como modelo a ser seguido, também possui íntima relação com 

aspectos religiosos, haja vista a imposição de um modo de viver calcado em 

pressupostos contidos em dogmas que detêm como fundamento de validade a própria 

fé em algo místico. 

  

1.5 INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

O direito à liberdade religiosa, consagrado no art. 5°, VI, CRFB/88, não pode 

servir de fundamento para justificar a intolerância contra pessoas LGBT. Isso ocorre 

pois não se pode confundir o Estado com a religião; sob pena de ocorrer a 

inviabilização da construção de uma sociedade aberta, livre, diversa e plural (DIAS, 

2014, p.82). 

A Constituição Federal consagra expressamente o princípio da laicidade no seu 

art. 19, I. Nesse sentido, entende-se que o Estado não é indiferente às crenças 

religiosas, mas sim que ele não é regido pelos seus valores. 

Todo direito fundamental previsto na Carta Magna não pode ser entendido 

como absoluto, haja vista que existem limites expressos no próprio texto constitucional 

(DIAS, 2014, p.83). 

A técnica da ponderação deve ser empregada quando existirem normas de 

mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas (BARROSO, 2013, p. 361). 

Nos últimos anos, o STF passou a adotar essa técnica na sua rotina, como forma de 

solução de conflitos. 

A ponderação leva em consideração o princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade que, na presente análise, visa balancear a aplicação do direito à 

liberdade religiosa e o direito de autodeterminar-se; além da vedação à discriminação 

arbitrária e ao preconceito (BARROSO, 2013, p. 362).    
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De acordo com Ana Paula de Barcellos, a técnica da ponderação deve ser 

aplicada em etapas. Em um primeiro momento deve-se identificar os enunciados 

normativos em conflito e as diferentes normas aplicáveis. Na segunda etapa, deve-se 

selecionar os aspectos fáticos relevantes e, em um terceiro momento, o intérprete que 

irá proferir a decisão deve conjugar os aspectos jurídicos às etapas anteriores 

(BARCELLOS, 2005, p.37).  

Essa consiste na metodologia que visa ponderar princípios e, assim, não 

permitir que o direito à liberdade religiosa se sobreponha à liberdade de gênero e de 

orientação sexual.  

O Estado laico, portanto, deve ser visto como aquele que protege os indivíduos 

dos discursos de ódio, haja vista que ninguém pode gozar do direito à liberdade para 

expressar ódio, injúrias, violências ou agressões (DINIZ, 2013, p.5).  

De acordo com o voto do Ministro Marco Aurélio no julgamento da ADPF nº 54: 

“Concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, 
quer minoritárias, não podem guiar as decisões estatais, devendo 
ficar circunscritas à esfera privada. A crença religiosa e espiritual – ou 
a ausência dela, o ateísmo – serve precipuamente para ditar a conduta 
e a vida privada do indivíduo que a possui ou não a possui. Paixões 
religiosas de toda ordem hão de ser colocadas à parte na 
condução do Estado”. (STF, ADPF 54/DF, Pleno, j, 12.04.2012, rel. 
Min. Marco Aurélio). [grifo nosso].  

 

Verifica-se que o termo homofobia foi criado, inicialmente, para designar o 

preconceito, a intolerância e a discriminação em relação aos homossexuais (DIAS, 

2014, p.83). Após esse, outros termos surgiram de modo a designar formas 

específicas e relacionadas a esse modelo de discriminação. 

Assim, tem-se a emergência da utilização de expressões como “lesbofobia” 

(contra lésbicas), “bissexualfobia” (contra bissexuais) e “transfobia” (contra 

transexuais e travestis). A homofobia, entretanto, teve uma maior difusão social e 

passou a ser utilizada de forma genérica para englobar a discriminação contra 

indivíduos ligados ao movimento LGBT (DIAS, 2014, p.85). 

O discurso religioso, respaldado por um pensamento médico-científico 

legitimou práticas sociais e instituições baseadas em um conjunto de valores 

heteronormativos. Tais valores culminaram na punição comportamentos sexuais que 
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fugiam do aceitável, os quais eram acusados de pecado, doença ou crime (PRADO E 

MACHADO, 2008, p.12). 

Segundo dispõe Luís Roberto Barroso, “não reconhecer ao indivíduo a 

possibilidade de viver a sua orientação sexual (ou sua identidade de gênero) em todos 

os seus desdobramentos é privá-lo de uma das dimensões que dão sentido a sua 

existência” (BARROSO, 2013, p.27). 

A intolerância religiosa é verificada em diversas esferas de poder no Brasil. 

Recentemente, no Congresso Nacional, a bancada fundamentalista trouxe o projeto 

de “Cura Gay”, como ficou popularmente conhecido e encontra-se materializado no 

Projeto de Lei 4931/2016. 

De acordo com esse projeto, em seu inteiro teor, fica facultado ao profissional 

de saúde aplicar tratamentos científicos ao paciente que for diagnosticado com 

transtornos psicológicos de orientação, maturação ou desenvolvimento sexual, 

deixando o paciente de ser homossexual para ser heterossexual (Art. 1°. PL. 

4931/2016).  

Em somatório, o art. 2° desse instrumento normativo veda a aplicação de 

qualquer tipo de sanção ao profissional de saúde que adotar o referido tratamento. 

Verifica-se, portanto, que a aceitação de tais técnicas não está em harmonia com a 

constituição de um Estado liberal, o qual deve prezar, pela sua essência, o direito de 

autodeterminação. 

Visualiza-se, assim, que a postura do legislador, com a edição do PL. 

4931/2016, coaduna com uma perspectiva religiosa e fundamentalista, no sentido de 

que, se a pessoa não adota um modo de viver heterossexual, segundo a tendência 

majoritária, ela deve ser corrigida mediante tratamentos terapêuticos. Esse ponto de 

vista encontra, portanto, um embate direto em relação ao direito de autodeterminar-

se e de laicidade do Estado (DIAS, 2014, p.81). 

O posicionamento adotado no PL. 4931/2016 é totalmente contrário ao 

defendido por Judith Butler; haja vista que aquele concebe a identidade sexual do 

indivíduo a partir do seu nascimento e não por meio de uma construção subjetiva e 

atrelada a um desenvolvimento progressivo (BUTLER, 2003, p.27). 
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1.6 TRANSEXUALIDADE E PATOLOGIZAÇÃO 

A transexualidade possui como fundamento a discordância entre o gênero pelo 

qual uma pessoa deseja ser reconhecida perante a sociedade e o seu sexo biológico 

(ÁVILA E GROSSI, 2010, p.3).  

O primeiro médico a estudar propriamente as pessoas transexuais foi Harry 

Benjamin, na década do ano de 1940. O discurso científico estabelecido no século 

XIX é embasado na suposta ocorrência de desvios, tendo-se como parâmetro as 

transgressões de códigos de reconhecimento social e, em particular, o que se refere 

às vestimentas (NEWTON, 2008). 

Em 1987 a transexualidade foi incluída no Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders – DSM III – como sendo uma disforia de gênero (ÁVILA E GROSSI, 

2010, p.4).  Percebe-se que, desde essa época até o ano atual, ou seja, 2017, essa 

perspectiva patológica continua em vigor tendo-se como prova o próprio Projeto de 

Lei 4931/2016, citado anteriormente.  

A visão biomédica da transexualidade patologiza os indivíduos tanto no plano 

físico, por meio da obrigatoriedade da cirurgia de redesignação sexual, para que o 

indivíduo possa vir a ser considerado como transexual em si; como no plano mental, 

pela submissão das pessoas a um aparato médico regulador (ÁVILA E GROSSI, 

2010, p.5). 

É importante ressaltar que essa é a perspectiva adotada pelo aparato normativo 

vigente no Brasil. Entretanto, recentemente, em maio de 2017, o STJ, no Recurso 

Especial 1.626.739 decidiu que é possível a alteração do sexo no registro civil de uma 

pessoa transexual sem a realização da cirurgia de troca de sexo3. 

Essa decisão não vincula as instâncias inferiores mas serve, desde já, como 

parâmetro para casos semelhantes; além de configurar um passo importante no 

mundo jurídico para desassociar a identidade de gênero que foge de um padrão 

construído e um transtorno psíquico, haja vista que o direito de se autodeterminar não 

pode ser entendido como uma doença.  

                                                           
3 Disponível em [http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícia s/Transexu 
ais-têm-direito-à-alteração-do-registro-civil-sem-realização-de-cirurgia]. Acesso em 02/06/2017. 
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Na maioria dos países em que há o reconhecimento de direitos aos transexuais, 

ainda é obrigatória a realização da cirurgia de redesignação sexual; haja vista que, 

sem a mesma, não há o reconhecimento legal e social da identidade de gênero (ÁVILA 

E GROSSI, 2010, p.5). 

No Brasil, foi a partir de 1997 que o Conselho Federal de Medicina, por meio 

da Resolução n° 1.482, passou a autorizar a realização de cirurgias de 

transgenitalização. Essa resolução previa que o referido procedimento cirúrgico seria 

um método terapêutico, ou seja, uma cura para um desvio psicológico de identidade 

sexual (ARÁN, MURTA E LIONÇO, 2008, p. 1142). 

A resolução do Conselho Federal de Medicina que vige atualmente e que trata 

da cirurgia de transgenitalização é a de n° 1.955/2010. Segundo esse instrumento 

normativo: “o paciente transexual é portador de desvio psicológico permanente de 

identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência a automutilação e/ou 

autoextermínio”. 

O artigo 3° dessa resolução ainda dispõe que o “transexualismo” (termo que 

designa uma doença) precisa ser demonstrado pela “permanência desses distúrbios 

de forma contínua e consistente por, no mínimo, dois anos”. Não obstante a essa 

disposição ainda prevê que é necessária a “ausência de outros transtornos mentais”. 

Deve-se entender, por outro lado, de modo acertado, que a transexualidade se 

configura independentemente da realização de qualquer tipo de procedimento 

cirúrgico. Isso decorre da perspectiva de que o gênero de um indivíduo não se 

encontra associado ao seu sexo biológico e, assim sendo, irrelevante se faz altera-lo 

para que a pessoa seja considerada como algo que ela já é no plano subjetivo. 

Desse modo, o entendimento recente do STJ4, supracitado, encontra-se em 

harmonia com essa visão; haja vista a deferência de um direito atrelado ao gênero, 

ou seja, o de dispor do nome civil, independentemente da realização da cirurgia de 

transgenitalização.  

 

                                                           
4 Disponível em [http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Transexu 
ais-têm-direito-à-alteração-do-registro-civil-sem-realização-de-cirurgia]. Acesso em 02/06/2017. 
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1.7 OS EFEITOS JURÍDICOS DA TRANSEXUALIDADE – O 

GÊNERO SEXUAL COMO IDENTIDADE 

A sexualidade e a identidade de gênero integram a própria condição humana. 

Tratam-se de direitos fundamentais que acompanham uma pessoa desde o seu 

nascimento. É importante ressaltar que nenhuma pessoa pode se realizar como ser 

humano sem que tenha assegurado o exercício da sexualidade (DIAS, 2010, p.200). 

A promoção do bem-estar é descrita no art. 3°, IV, da CRFB/88, como objetivo 

fundamental da República e traz, consigo, a vedação ao preconceito. Ademais, dentre 

os direitos sociais previstos na Carta Magna, encontra-se o relativo à saúde, em seu 

art. 6°, caput. 

Os direitos dos transexuais são embasados, em somatório, pelos princípios da 

igualdade, da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Esses, por sua vez, são 

considerados como inatos, imprescritíveis, intransmissíveis, irrenunciáveis e, 

principalmente, com eficácia erga omnes (DIAS, 2014, p.569). 

A identidade de gênero ou a identificação sexual é um sentimento íntimo, 

subjetivo e, portanto, próprio da pessoa, de modo a estruturar o seu comportamento 

e a sua vivência social (DIAS, 2014, p.570). 

No que concerne aos aspectos formais da adequação do gênero e do nome 

social ao transexual, tem-se a seguinte decisão judicial, a qual foi uma das primeiras 

a identificar a necessidade de adequação do prenome ao gênero (DIAS, 2014, p.545): 

“ Alterando-se no assentamento do registro civil o sexo do requerente, 
impõe-se como corolário, deferir a mudança no prenome, como forma 
de não o expor a situações ridículas e vexatórias, que sem dúvida 
alguma lhe adviriam com o prenome masculino. Embora seja a 
imutabilidade do prenome conveniente pela importância que exerce na 
individualização da pessoa, a regra comporta flexões, quais sejam: o 
erro gráfico, ou quando exponha o indivíduo a situações vexatórias. 
Por ensejar situação discriminatória, a certidão a ser expedida não 
deve conter referências de que o assentamento contém elementos de 
averbação”. [José Fernandes Lemos, 3° vara de Família e Registros 
Públicos de Recife, abril de 1989] (grifo nosso). 

 

Em 2009, a 7ª Turma Cível do TJMG reconheceu a possibilidade de um 

transexual retificar o seu registro de nascimento. Para tanto, o acórdão se baseou no 

direito à mínima interferência estatal nas questões íntimas e que estão estritamente 
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vinculadas aos direitos da personalidade (TJMG, ApCiv 1.0024.05.778220-3/001, j. 

06.03.2009, vencido o rel. Edivaldo George dos Santos). 

A adequação do prenome e do sexo mostra-se como imperativo para o 

exercício da vida digna. Normalmente, quando não há a alteração, os Transexuais 

realizam atos comerciais e outros da vida cível em nome de outrem para evitar 

constrangimentos e situações vexatórias (DIAS, 2014, p.548). 

Diferentemente do Brasil, a Argentina possui uma legislação mais avançada, 

no sentido de possibilitar mudança de nome e de sexo diretamente no cartório de 

registros. Esse procedimento ocorre sem que haja a necessidade de demonstrar 

pareceres psicológicos e médicos, conforme dispõe o art. 4° da Ley de Identidad de 

Gênero (DIAS, 2014, p.549). 

Percebe-se que, no Brasil, ademais, inexiste uma lei que verse sobre a 

identidade de gênero. Em 2013, o Deputado Federal Jean Wyllys e Erika Kokay 

protocolizaram na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 5.002/2013, o qual foi 

intitulado de “Lei João W. Nery” e versa justamente sobre o tema. 

De acordo com esse projeto de lei, basta que o transexual vá ao Cartório e 

solicite a adequação dos documentos, sem a necessidade de demonstrar laudos 

médicos ou a instauração de um procedimento judicial. Assim, restaria alterado o art. 

58 da lei n° 6.015/73, o qual prevê que a alteração posterior de nome apenas pode 

ser realizada mediante sentença do juiz. 

Outrossim, é importante ter em mente que a necessidade de instaurar um 

processo judicial limita, desde já, o acesso à aquisição do nome social. Isso ocorre 

pois, não raras vezes, o indivíduo não possui recursos para arcar com as custas de 

um advogado ou, também, em função da morosidade da defensoria pública, a qual 

detém, de modo geral, grande número de demandas. 

No que concerne ao casamento do transexual, entende-se que no Brasil não 

há nenhum impedimento (DIAS, 2014, p.556). A vida privada sexual é tida como 

concernente ao gozo das liberdades e dos direitos fundamentais; sendo que qualquer 

vedação é considerada como discriminatória. 

Quando o indivíduo for casado e desejar mudar de sexo, não há que se falar 

em dissolução automática do casamento, mesmo quando, por exemplo, o casal tiver 
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filhos. Esse posicionamento é fundamentado no princípio da igualdade entre os 

cônjuges, segundo o qual ninguém pode condenar o casal a se divorciar, a não ser 

que pelo menos um dos pares manifeste a sua vontade nesse sentido (DIAS, 2014, 

p.556). 

O Código Civil pacificou o entendimento de que quando o ex-transexual revelar, 

no futuro, a sua circunstância ao cônjuge, o casamento é passível de anulação, 

segundo os arts. 1.556 e 1.557, I, desse diploma.  

Ademais, em relação a constituição do casamento homoafetivo, também ficou 

assentada na ADI 42775 e na ADPF 1326, julgadas pelo STF, a ausência de 

impedimentos para que o mesmo seja celebrado, haja vista a proibição ao preconceito 

e a eleição do pluralismo como valor sócio-político-cultural, que provém da liberdade, 

a qual é garantida pela Constituição Federal em seu art. 5º, caput. 

Em somatório, o tratamento dado ao homossexual que ocultou a sua orientação 

ao cônjuge deve ser o mesmo atribuído ao transexual em igual situação, haja vista a 

ocorrência de dissimulação e do desrespeito à confiança mútua e à lealdade. 

                                                           
5 Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA 
PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO 
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA 
ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM 
RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO 
PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO 
COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO 
COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA 
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, 
EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. 
CLÁUSULA PÉTREA. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. 
RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO 
“FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA 
COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE 
CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA (...) (STF - ADI: 4277 DF, Relator: 
Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 05/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-198 
DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-03 PP-00341). 
6 Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA 
PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO 
INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA 
ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. (...) 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA 
INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO 
EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA 
TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO 
ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-
REDUCIONISTA (...) (STF - ADPF: 132 RJ, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 
05/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 
EMENT VOL-02607-01 PP-00001). 
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De acordo com Norberto Bobbio, a redesignação sexual consiste em um 

conjunto de direitos, do ser humano, de quarta geração. Isso ocorre pois tem-se a 

inserção do mesmo no escopo da bioética de modo a abranger “um conjunto de 

direitos diretamente resultantes dos novos conhecimentos e tecnologias decorrentes 

das pesquisas científicas” (BOBBIO, 1996, p.5). 

Os direitos fundamentais de quarta geração são aqueles ligados a uma 

globalização democrática, segundo a qual faz-se imperativo o emprego de princípios 

constitucionais aliados a uma interpretação jurídica que dê eficácia, no mundo 

concreto, para essa base principiológica (SANTOS, 2012, p.9). 

Assim sendo, os direitos inerentes aos transexuais, enquanto não houver leis 

que equiparem, expressamente, os mesmos aos do sexo que o indivíduo se identifica, 

devem ser interpretados utilizando-se os princípios constitucionais que preservam a 

dignidade da pessoa humana e a plenificação da cidadania. 

 

2. INTRODUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA E DA ADOÇÃO 

O direito pode ser entendido, segundo Maria Berenice Dias, como uma técnica 

introduzida pelo Estado de modo a impor pautas de condutas, no sentido de criar um 

interdito proibitório das vontades individuais que podem inviabilizar o convívio social 

(DIAS, 2014, p.27). 

O Estado, ao legislar, deve levar em consideração os direitos humanos, os 

quais tem se tornado a grande fonte inspiradora das normas jurídicas 

contemporâneas. 

O direito das famílias consiste em ramo do direito privado destinado a reger as 

relações entre familiares e, de modo geral, da sociedade para com esses; sendo, 

desse modo, tanto uma estrutura pública como uma relação privada. 

 Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, caput, 

a família é a base da sociedade e, sendo assim, a ela deve ser dada especial atenção 

de modo a propiciar um desenvolvimento coletivo. 

A terminologia “direito das famílias” em vez de “direito de família” sintetiza a 

pluralidade de formatações que tal instituição pode assumir, segundo o entendimento 
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de Jones Figueiredo Alves (ALVES, 2006, p. 481-506); de modo a proteger todas elas, 

sem nenhuma discriminação. 

A família pode ser entendida como uma construção cultural na qual todos 

ocupam uma determinada função – seja ela de pai, mãe, filhos, etc. – sem haver, 

necessariamente, uma relação biológica (DIAS, 2014, p.29). A família é o primeiro 

agente socializador do ser humano, pois é ela que, a princípio, reprime o indivíduo em 

seus impulsos naturais, por meio da supressão de instintos (DIAS, 2014, p.30). 

No Brasil, o direito de família foi regido inicialmente pelo Decreto de 3 de 

novembro de 1827, o qual é identificado apenas pela sua data e fora instituído pela 

Igreja Católica7. Posteriormente, em 1890, foi editado o decreto nº 181, de autoria de 

Ruy Barbosa, o qual inovou ao considerar que o único casamento válido seria aquele 

realizado pelas autoridades civis8. 

O decreto n° 181 de 1890 vigorou até a edição do Código Civil de 1916 (Lei nº 

3.071/16). Este Código manteve uma visão patriarcal do Direito de Família, haja vista 

que o seu art. 233 dispunha que o marido era o chefe da sociedade conjugal. 

Ademais, o Código de 1916 estabelecia que a família seria criada por meio do 

casamento, segundo o art. 229 deste instrumento, o que inviabilizaria a criação da 

mesma mediante a adoção. Hoje em dia, por outro viés, a entidade familiar também 

pode ser considerada como “a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes”, ou seja, sem a necessidade da realização do casamento, de acordo 

com a CRFB em seu art. 226, § 4°. 

A adoção, em 1916, detinha a percepção jurídica de ser uma forma de dar 

continuidade à família por meio de casais que não pudessem ter filhos. Nesse sentido, 

apenas os maiores de 30 anos poderiam adotar e ninguém poderia ser adotado por 2 

pessoas, salvo se fossem marido e mulher, conforme dispunha, respectivamente, os 

arts. 368 e 370 do Código Civil vigente à época.   

O instituto da Adoção, no Brasil, passou por diversas modificações durante o 

Século XX e XXI, dentre elas, podem ser citadas a edição dos seguintes instrumentos 

                                                           
7 Disponível em: [http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/1824-1899/decreto-38408-3-novembr 
o-1827-566712-publicacaooriginal-90232-pl.html]. Acesso em 29.05.2017. 
8  Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D181.htm]. Acesso em 29.05. 
2017. 
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normativos: (i) Lei n° 3.133/1957, a qual definiu que a adoção passaria a ser 

irrevogável; (ii) Lei nº 6.515, a qual previu em seu art. 51 a igualdade de condições do 

direito de herança, qualquer que seja a filiação; (iii) o Código de Menores (Lei 

n°6.697/79); (iv) a Constituição Federal de 1988, a qual de modo pacificador igualou 

os direitos de todos os filhos, em seu art. 227, § 6º;  (v) O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o qual foi publicado em 1990 e corroborou a visão trazida pela Carta 

Magna  e, por fim (vi) a Lei n° 12.010/2015, intitulada “Lei de Adoção”. 

Apesar de toda inovação ocorrida nesse período e, também, de alguns 

entendimentos semelhantes nas instâncias inferiores, foi apenas em 2015 que o 

Supremo Tribunal Federal admitiu a adoção de crianças por um casal homoafetivo. 

Isso teve lugar no Recurso Extraordinário 846.102 (722)9, o qual teve como relatora a 

Ministra Cármen Lúcia.  

Segundo o voto da Exmª. Ministra, o direito de família na CRFB/88 deve ser 

entendido segundo a sua forma não reducionista; ou seja, em conformidade com a 

realidade do mundo do ser, como se segue: 

“(...) a Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a 
família formalmente constituída e aquela existente ao rés dos 
fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por 
sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação 
homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia 
interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não 
emprestou ao substantivo “família” nenhum significado ortodoxo ou da 
própria técnica jurídica. Recolheu-o com o sentido coloquial 
praticamente aberto que sempre portou como realidade do 
mundo do ser. Assim como dá para inferir que, quanto maior o 
número dos espaços doméstica e autonomamente estruturados, 
maior a possibilidade de efetiva colaboração entre esses núcleos 
familiares, o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento 
de conjugados deveres que são funções essenciais à plenificação da 
cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do 
trabalho. [RE. n° 846.102 (722), STF – Rel. Ministra Cármen Lúcia, 
julgado em 18.03.2015]. 

 

Esse entendimento firmado pela Suprema Corte brasileira está em harmonia 

com a tendência do neoconstitucionalismo, segundo o qual os princípios e as normas 

                                                           
9 Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL HOMOAFETIVA E RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. ADOÇÃO. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.277. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL 
SE NEGA SEGUIMENTO STF (RE: 846102 PR - PARANÁ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 
Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: DJe-052 18/03/2015). 
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referentes aos direitos fundamentais devem ser observados quando houver a 

interpretação do ordenamento jurídico (BARROSO, 2006, p. 13).  

Assim sendo, nada mais contemporâneo do que interpretar o instituto da 

adoção à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual se encontra 

expressamente disposto, como fundamento a ser observado, no art. 1º, III, da 

CRFB/88. 

A decisão do STF, no RE. 846.102, supracitada, pode ser entendida como um 

divisor de águas no direito pátrio, pois a mesma pacifica um assunto polêmico e que 

tem gerado entendimentos diversos pelos tribunais brasileiros. 

Apesar disso, no âmbito do direito de família nacional, ainda não se tem uma 

previsão normativa expressa de que as famílias podem ser formadas por casais de 

diferentes gêneros e opções sexuais variadas. 

Nesse sentido, o Projeto de Lei 6583/13, o qual consiste no Estatuto da Família, 

traz a possibilidade de reverter, em parte, esse cenário, por meio da alteração do 

conceito de família, ou seja, não considera-la como sendo formada somente a partir 

da união entre um homem e uma mulher.  

Entretanto, o texto desse projeto, alterado na sessão parlamentar de 

08/10/201510, permaneceu com um entendimento conservador, o qual tem caráter 

discriminatório e preconceituoso.  

Isso ocorre pois restaram excluídos os milhões de brasileiros que não se 

enquadram no conceito adotado, ou seja, aquele que considera uma família como 

sendo a formada por um homem e uma mulher, sem abarcar, expressamente, as suas 

demais formas de constituição. Verifica-se, portanto, que ocorreu, em realidade, uma 

interpretação literal do art. 226, § 3°, CRFB/88, não se trazendo nenhuma novidade 

ao tema por parte do poder legislativo. 

Como analisado, o direito de família e, consequentemente, a adoção, são 

construções culturais que servem à estruturação do primeiro e mais influente 

                                                           
10 Disponível em [http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/497879-
CAMARA-APROVA-ESTATUTO-DA-FAMILIA-FORMADA-A-PARTIR-DA-UNIAO-DE-HOMEM-E-MUL 
HER.htm]. Acesso em 02/06/2017. 
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organismo de poder ao qual um indivíduo está submetido na sociedade, ou seja, a 

própria família.   

Assim sendo, não cabe ao legislador restringir o seu escopo, haja vista a 

liberdade que todo indivíduo possui, como direito fundamental. Nesse sentido, tal 

instituto não deve seguir a imposição de concepções religiosas e predeterminadas do 

que venha a ser uma família. Portanto, mister se faz conceituar a mesma segundo as 

suas mais variadas possibilidades de formação. 

 

2.1 DIFERENÇA ENTRE GUARDA, TUTELA E ADOÇÃO 

  A guarda pode ser entendida como a regularização da convivência de fato, no 

sentido de atribuir ao guardião o vínculo e a representação jurídica da criança ou do 

adolescente. Isso ocorre de modo a possibilitar a promoção da assistência material e 

moral; além da sua educação (SILVA, 2003, p.110). 

A guarda pode ser designada, judicialmente, à uma pessoa, de modo que a 

mesma realize atos de educação, criação e de cuidados básicos a pessoas menores 

que são filhos de terceiros, em conformidade com o art. 33, do ECA.  

Entende-se, ademais, que a guarda confere um poder precário, pois, de acordo 

com o art. 35 desse mesmo Estatuto, pode-se revoga-la a qualquer tempo, mediante 

ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. 

A tutela, por sua vez, é um instituto do direito de família que busca a 

substituição do poder familiar de modo a assegurar o bem-estar do menor. Utiliza-se 

essa medida quando o menor não tem pais conhecidos, quando os mesmos forem 

falecidos, e ainda, quando forem suspensos ou destituídos do poder familiar 

(VENOSA, 2004, p. 415).  

O tutor não estabelece uma relação de parentesco com o pupilo em razão da 

situação deferida. Além disso, existem determinadas vedações à possibilidade de 

alguém se tornar tutor; são os casos em que há conflitos de interesse em relação aos 

menores e as situações previstas no art. 1.735, CC. 

A adoção, por outro lado, como se verá a seguir, traz consigo a constituição de 

um projeto parental e, diferentemente da guarda e da tutela, enseja a substituição da 
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certidão de nascimento da criança ou adolescente, de modo a alterar as relações de 

parentesco ali contidas. 

 

3. O PROCESSO DE ADOÇÃO NO BRASIL 

O estado de filiação é decorrente de um fato – nascimento – ou de um ato 

jurídico – adoção – sendo que este está condicionado ao provimento judicial. Nesse 

sentido, a adoção constitui um parentesco eletivo, haja vista que decorre 

exclusivamente de um ato de vontade (DIAS, 2010, p.476). 

A verdadeira paternidade/maternidade é fundada no desejo de amar e de ser 

amado. Entretanto, apesar desse mais puro sentimento, a sociedade, ainda não 

percebe a adoção como ela deve ser vista (DIAS, 2010, p.476). 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a necessidade do processo de 

adoção ser assistido pelo Poder Público. Seguindo esse entendimento, o art. 227, 

caput, CRFB/88, determinou ser dever da família, do Estado e da sociedade assegurar 

à Criança e ao adolescente os direitos relativos à vida, à saúde, ao lazer, à cultura, à 

dignidade, à alimentação, à convivência familiar, dentre outros. 

O parágrafo 6° desse mesmo instrumento normativo, abarca a igualdade de 

tratamento que deve ser atribuída aos filhos, sejam eles havidos pelo casal por laços 

sanguíneos ou mediante adoção. Esse dispositivo, em somatório, veda a 

discriminação que eventualmente possa ocorrer entre os filhos. 

Assim, a doutrina que leva em consideração a proteção integral e a proibição 

de práticas discriminatórias alteraram em profundidade o instituto da adoção no Brasil 

(DIAS, 2010, p.476). 

A partir dessa perspectiva, verifica-se a inversão da ótica da adoção, ou seja, 

não mais se tem uma visão assistencialista e calcada na institucionalização, que 

privilegia a vontade dos adultos; mas sim, a busca de uma família para a criança, 

segundo o atendimento ao princípio do melhor interesse desta (DIAS, 2010, p.477). 

Em relação aos efeitos jurídicos da adoção, nota-se que há um desligamento 

de qualquer vínculo para com os pais biológicos (art. 41, ECA), com a exceção das 

proibições relativas ao casamento (FILHO, 2001, p.39). 
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Ademais, a adoção também defere uma relação de parentesco que ultrapassa 

o adotante, ou seja, os parentes deste tornam-se, também, parentes do adotado, tanto 

na linha reta, como na linha colateral, para efeitos jurídicos; formando-se, assim, a 

família extensa (DIAS, 2010, p.477). 

Em decorrência da adoção, torna-se obrigatória a alteração do sobrenome do 

adotado. No registro de nascimento, constarão os adotantes como pais e os seus 

ascendentes como avós (DIAS, 2010, p.479). 

Tratando-se de adoção de crianças e adolescentes, há também a possibilidade 

de se alterar o prenome, se este for o desejo do adotante, segundo o art. 47, § 6°, 

ECA. Assim, segundo este instrumento normativo, caso o adotado tenha mais de 12 

anos de idade, é imperativo que o seu consentimento seja colhido em audiência 

(DIAS, 2010, p.479). 

De acordo com Maria Berenice Dias, “descabe a indispensabilidade da 

expressa manifestação dos pais registrais para a adoção, quando já existe vínculo de 

filiação afetiva”. Isso ocorre, pois não há justificativa para a concordância dos 

genitores (DIAS, 2010, p.480). Entretanto, observa-se a tendência, hoje em dia, da 

impossibilidade da adoção intuito personae, como se analisará a seguir no presente 

trabalho. 

A adoção surge, no Brasil, com o modelo europeu advindo de Portugal, 

segundo o qual era utilizado um mecanismo denominado “roda dos expostos” ou “roda 

dos enjeitados”11.  

Tal prática ocorria nas Santas Casas de Misericórdia e consistia na exposição 

da criança ou adolescente em um instrumento giratório; o qual também servia para o 

acolhimento das mesmas. A roda dos expostos apresentou-se como a primeira 

iniciativa pública de atendimento à criança, face ao abandono (DIAS, 2010, p. 494). 

Os primeiros projetos nesse sentido, no Brasil, ocorreram em Salvador, em 1726 e no 

Rio de Janeiro, em 173812.  

Nesse período, nenhum direito sobre a adoção era assegurado às crianças, as 

quais permaneciam, portanto, em situação de vulnerabilidade. 

                                                           
11 Disponível em: [http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_roda_dos_expostos 
.htm]. Acesso em 02/02/2017. 
12 Idem. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_roda_dos_expostos%20.htm
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_roda_dos_expostos%20.htm
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A primeira legislação que tratou sobre a adoção foi publicada em 1916, com a 

promulgação do Código Civil Brasileiro da época. Nesse período, a adoção não era 

realizada por um procedimento judicial, mas tão somente no cartório competente. 

Apenas com a promulgação da Lei n° 4.655/65 é que o instituto da adoção 

passou a ser analisado pelo Poder Judiciário13.  

A mais recente legislação a dispor sobre a adoção consiste na Lei n° 

12.010/2009, denominada Lei de Adoção. Tal instrumento normativo atribuiu uma 

nova redação aos arts. 1.618 e 1619, CC, e revogou os demais artigos do Código Civil 

de 2002 que dispunham sobre a adoção (DIAS, 2010, p.479). 

Nesse sentido, a lei 12.010/2009 atribuiu exclusivamente ao ECA a 

incumbência de dispor sobre a adoção de crianças e adolescentes. Dentre as diversas 

modificações efetuadas, essa lei também assegura ao adotado o direito de conhecer 

a sua origem biológica, de acordo com o art. 48, ECA. 

Em somatório, o ECA passou a permitir o direito de visita dos pais biológicos, 

salvo expressa e fundada determinação em sentido contrário e, também, o não 

impedimento de que esses prestem alimentos à criança ou adolescente que for 

adotado por terceiro (art. 33, § 4°, ECA). 

A adoção pode também ser unilateral, ou seja, quando há uma biparentalidade 

fática do filho em relação ao parceiro de um dos genitores biológicos. Esse caso 

consiste na hipótese de uma madrasta ou padrasto vir a adotar a criança ou 

adolescente que é descendente do seu cônjuge (DIAS, 2010, p.482). 

A adoção unilateral não interfere no vínculo de filiação relativo ao pai ou à mãe 

biológica (art.41, § 1°, ECA). Sendo assim, esse modelo consiste em uma modalidade 

especial de adoção, a qual detém caráter híbrido, pois admite a substituição de apenas 

um dos cônjuges (DIAS, 2010, p.482).  

Importante se faz visualizar que não há a necessidade de consentimento 

expresso do genitor para que ocorra a adoção unilateral, haja vista que não ocorre a 

subtração do poder familiar do pai biológico. A resistência a essa possibilidade 

                                                           
13  Disponível em [http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2 04.655 
-1965?OpenDocument] Acesso em 31/05/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%252%2004.655%20-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%252%2004.655%20-1965?OpenDocument
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consistiria em verdadeira sacralização do vínculo familiar originário; perspectiva essa 

que o direito brasileiro visa suplantar (DIAS, 2010, p.483).  

No Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90) a adoção encontra-

se regulada a partir do seu art. 39. De acordo com o entendimento de tal diploma, o 

processo de adoção consiste em uma medida excepcional e irrevogável, à qual se 

deve recorrer apenas quando houver um esgotamento dos recursos de manutenção 

da criança ou do adolescente na família natural ou extensa. 

No processo de adoção brasileiro podem ser vislumbradas duas hipóteses 

fundamentais. A primeira consiste no caso da família já conviver com a criança ou o 

adolescente que se pretende adotar e os pais do pretendido forem falecidos, ou 

tiverem o poder familiar destituído ou suspenso. 

Nesse caso, segundo o art. 166 da Lei nº 8.069/90, o pedido pode ser formulado 

diretamente no Cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, sendo 

dispensada a assistência de advogado. Trata-se, portanto, de um procedimento de 

jurisdição voluntária. De acordo com as alterações da lei nº 12.010/2009, a adoção 

intuitu personae apenas pode ser deferida caso o pedido se enquadre nas hipóteses 

do art. 50 do ECA. 

 Os pais que houverem concordado, serão ouvidos pela autoridade judiciária e 

pelo representante do Ministério Público responsável, de acordo com o art. 166, § 1° 

da Lei n° 8.069/90. 

A segunda hipótese de adoção consiste no caso da pessoa ou família estar à 

procura de uma criança para adotar. Nesse caso, o processo se inicia por meio de 

uma petição de modo a demandar a inscrição dos adotantes nos cadastros local e 

nacional de pretendentes. Tal petição deve ser dirigida à Vara de Infância e Juventude 

do Município do requerente14. 

A idade mínima para adotar, no direito brasileiro, é de 18 anos e independe do 

estado civil. Em somatório, deve haver uma diferença de 16 anos, pelo menos, entre 

o adotante e a criança ou adolescente em questão, culminado na regra de que apenas 

os maiores de 34 anos poderão adotar (OLIVEIRA, 2000, p. 157).  

                                                           
14  Disponível em:  [https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/inf-juv-idoso/cap-vara-inf-juv-idoso/a 
docao/procedimentos] Acesso em 29/05/2017. 
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O pretendente deve providenciar alguns documentos, sendo eles: identidade, 

CPF, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, certidão de 

casamento ou nascimento, atestado médico que declare a sanidade física e mental 

do adotante e a declaração de idoneidade moral, a qual deve ser apresentada por 2 

pessoas de modo a atestar a ausência de parentesco com a criança ou o adolescente. 

A adoção conjunta, segundo o Código Civil, no art. 370, apenas pode ser feita 

por pessoas casadas ou em união estável e não por concubinos, sendo estes 

admitidos pelo ECA, em seu art. 42, § 2º (OLIVEIRA, 2000, p. 157). 

O procedimento de adoção, quando instaurado, inclui a oitiva de uma equipe 

técnica do juízo, a qual é formada por assistentes sociais e psicólogos, sendo que, 

antes da decisão que defere a inscrição, o Ministério Público deve ser ouvido, pois o 

mesmo visa proteger os interesses de incapazes, segundo o art. 82, I, do CPC. 

Tem-se como obrigatória a realização de procedimentos de preparação 

psicossocial e jurídica durante a legitimação.  

Os procedimentos de habilitação no Estado do Rio de Janeiro incluem grupos 

cujas vagas são preenchidas conforme a ordem de ajuizamento do pedido de 

habilitação. Esses grupos têm duração de 60 dias15. 

O direito de família é respaldado pelo princípio do melhor interesse do menor, 

segundo o aspecto material e moral. Nesse sentido, o que se busca com o período de 

preparação psicossocial realizada nas varas da infância (art. 50, § 3°, ECA) e com o 

estágio de convivência (art. 46, § 4°, ECA), é justamente aferir a possibilidade de 

inserção do pretenso adotado de modo harmônico no núcleo familiar requerido.  

Após a aprovação do pedido de adoção, ocorre a habilitação do nome do 

pretendente em um cadastro local e nacional e a expedição de um certificado com 

validade de 2 anos. O tempo de espera varia de acordo com o perfil da criança 

desejada. 

Importante se faz destacar que, muitas vezes, a espera pela adoção é tão 

demorada que crianças e adolescentes restam institucionalizadas até atingirem a 

maioridade (DIAS, 2007, p. 195). 

                                                           
15 Disponível em: [https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/inf-juv-idoso/cap-vara-inf-juv-idoso/ad 
ocao/procedimentos]. Acesso em 29.05.2017 
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Assim sendo, hoje em dia, admite-se a adoção por solteiros. Tal modalidade 

constitui uma alternativa justa de modo a quebrar discriminações que existiam em face 

das famílias monoparentais (TERCIOTI, 2011, p. 51).  

Antigamente, era possível a ocorrência da revogação da adoção, o que gerava 

uma grande insegurança para os adotantes. Essa situação levava muitos interessados 

na adoção a realizar a chamada “perfilhação”, ou seja, o registro da criança como 

sendo filho(a) de sangue do adotando (OLIVEIRA, 2000, p. 159). Atualmente, por 

outro lado, o art. 39, § 1°, do ECA, estabelece a irrevogabilidade da adoção. 

Apesar desse instrumento normativo, muitos doutrinadores consideram que a 

adoção pode ser revogável. Maria Helena Diniz, seguindo essa corrente, se 

posicionou no sentido de que a revogabilidade pode acontecer de modo unilateral, 

caso haja repúdio, ingratidão ou pela morte do adotante ou do adotado. A revogação 

bilateral, segundo a autora, também seria viável, desde que por acordo, mediante 

escritura pública (DINIZ, 1992, p.289). 

Nesse sentido, com a morte dos pais adotivos, nada impede que o filho que 

ficou órfão seja adotado pelos pais biológicos. Apesar disso, deve ser priorizada e 

incentivada a permanência da criança ou do adolescente na família extensa, ou seja, 

com os parentes próximos que a criança convive ou tenha afinidade (DIAS, 2010, 

p.478). 

 

3.1  ADOÇÃO DE MAIORES 

A adoção de maiores sempre foi permitida e, inclusive, facilitada no CC/16 pois 

podia ser efetivada mediante escritura pública, dispensando-se a via judicial. Nessa 

modalidade, antigamente, não havia a sucessão hereditária, caso o adotante tivesse 

filhos legítimos (DIAS, 2010, p.484). 

Hoje em dia, entretanto, é necessária a via judicial para que a adoção de 

maiores se efetive, segundo o art. 1.619, CC. Em somatório, haja vista a necessidade 

de manifestação inequívoca do adotante e do adotado, é dispensável a realização do 

estágio de convivência (DIAS, 2010, p.485). 
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Inexiste vedação de que parentes colaterais de terceiro e quarto graus adotem 

a pessoa. Entretanto, de acordo com o art. 42, § 1°, do ECA, é vedada a adoção entre 

ascendentes ou irmãos. 

Entende-se que no processo de adoção de maiores, os pais biológicos devem 

ser citados, para que a sentença possa produzir efeitos em relação a terceiros, sendo 

controverso, entretanto, a necessidade de anuência dos mesmos. 

 

3.2 ADOÇÃO INTERNACIONAL 

A adoção internacional foi analisada, por muito tempo, como uma possibilidade 

que viabiliza o tráfico internacional de pessoas e a comercialização de órgãos. Em 

somatório, a possibilidade do adotado perder a sua nacionalidade originária tende, 

também, a gerar grandes debates no âmbito jurídico (DIAS, 2010, p.486). 

A partir da entrada em vigor da Lei de Adoção (12.010/2009), o ECA passou a 

dispor de modo exaustivo sobre o viés internacional desse instituto. De acordo com 

Maria Berenice Dias, apesar da regulamentação, foram impostos tantos entraves e 

exigências ao adotante que, dificilmente, alguém conseguiria obtê-la (2010, p. 486). 

A adoção internacional pressupõe a intervenção da Autoridade Central do país 

da acolhida, ou seja, aquele em que o adotante possui a sua residência habitual, de 

acordo com o art. 52, I, do ECA. 

Em somatório, deve haver a intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e 

Federal, segundo o art. 51, § 3°, ECA; admitindo-se, também, a presença de 

organismos nacionais e estrangeiros sem fins lucrativos e devidamente credenciados. 

Caso a adoção internacional tenha um adolescente como adotado, o mesmo 

deve ser consultado e, a partir de então, uma equipe interprofissional deve elaborar 

um parecer, de modo a demonstrar o preparo do mesmo para ser levado a um outro 

país (art.51, § 1°, III, ECA). 

No caso do adotante ser brasileiro e o adotado uma criança ou adolescente 

estrangeiro, este obterá a condição de brasileiro nato, haja vista que a Carta Magna 

de 1988, como visto, não admite nenhuma discriminação referente à filiação (DIAS, 

2010, p. 487). 
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3.3 ADOÇÃO INTUITU PERSONAE E CADASTRO DE ADOÇÃO 

O art. 50, do ECA, determina que em cada comarca ou foro regional haja um 

duplo cadastro, sendo um de crianças e adolescentes em condições de serem 

adotadas e outro de pessoas interessadas em adotar. Para que as pessoas sejam 

incluídas no rol dos que se encontram aptos à adoção, faz-se mister a submissão à 

entrevistas e estudos social e psicológico. 

Percebe-se, ademais, que existe uma tendência de sacralizar a lista de 

preferência do cadastro de adoção e não admitir, em nenhuma hipótese, que ocorra 

a adoção por pessoas que não estejam inscritas. Essa situação impede o atendimento 

de diversos casos em que é extremamente recomendável deferir a adoção (DIAS, 

2010, p.490). 

Em muitos casos, a mãe entrega o filho à pessoa que pretende adotar; 

entretanto, nota-se no direito brasileiro a tendência de não se reconhecer a 

possibilidade da mãe escolher os pais do seu filho (DIAS, 2010, p.491). Atualmente, 

o ECA possui um rol taxativo de casos em que não é necessário respeitar a ordem do 

cadastro de adoção, segundo o art. 50, § 13 desse diploma. 

A entrega de uma criança ou adolescente à adoção representa, quando visa 

uma vida melhor para a mesma, um ato que somente o amor poderia justificar (DIAS, 

2010, p.490). 

Tal situação consiste na hipótese de adoção intuitu personae, ou seja, quando 

há a vontade dos pais originários em entregar o filho a determinada pessoa. Nesses 

casos, nota-se a atuação do Ministério Público no sentido de demandar a busca e 

apreensão do pretenso adotado e, posteriormente, a institucionalização do mesmo 

(DIAS, 2010, p.491). 

A criança, nesses casos, tende a permanecer institucionalizada até o final do 

processo de destituição do poder familiar, o que, como visto, pode demorar anos. 

Assim, quando chegar o momento da mesma ser entregue ao primeiro da lista do 

cadastro, a criança já não atenderá os requisitos de grande parte dos adotantes, pois 

esses preferem, normalmente, crianças mais jovens. 
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4. A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DE ADOÇÃO PARA HOMOSSEXUAIS E 

TRANSEXUAIS   

O Primeiro casal homossexual a adotar legalmente uma criança ocorreu em 

1986 nos EUA, Califórnia. Na Europa, o primeiro país a permitir que os homossexuais 

pudessem adotar foi a Dinamarca, em 1999, tendo ocorrido, posteriormente, tal 

permissão nos demais países europeus16. 

O único país do continente africano que permite a adoção por casais 

homossexuais é a África do Sul, no qual a Suprema Corte legalizou a adoção a partir 

de 2002. Em Israel, tem-se a facilitação desse processo, para casais do mesmo 

gênero, a partir de 2008, segundo uma decisão do Procurador-Geral competente17. 

Na América do Sul, o primeiro país a legalizar esse tipo de adoção foi o Uruguai, 

em 200918. No Brasil, tem-se uma evolução gradativa, a qual, apesar de avanços 

consideráveis, ainda não atingiu o seu objetivo final, ou seja, de uma plena 

regulamentação legislativa dos direitos relativos aos transexuais e homossexuais.  

Inicialmente, em 2009, o Conselho Nacional de Justiça alterou o padrão da 

certidão de nascimento, a qual passou a ter a descrição de “filiação”, em vez de pai e 

mãe19.  Em somatório, o STJ, em 2010, julgou o Recurso Especial n° 889852 RS 2006/ 

0209137-420, no qual ficou consolidada a prevalência do princípio do melhor interesse 

do menor para que fosse deferida a adoção à um casal de mulheres. 

Em 2016, o STF no RE. 846.102 (722), já citado no presente trabalho, pacificou 

tal entendimento, ao invocar os princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana 

e o melhor interesse do menor. 

                                                           
16 Disponível em [https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/adocao/relatos-reais-sobre-
adocao/-a-adocao-feita-por-homossexuais-batalhas-e-vitorias-legais.aspx]. Acesso em 02/06/2017. 
17 Idem. 
18 Idem. 
19 Disponível em [https://dp-pa.jusbrasil.com.br/noticias/2047781/novo-modelo-de-certidao-de-nascime 
nto-entra-em-vigor]. Acesso em 02/06/2017. 
20 Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇAO DE MENORES POR CASAL HOMOSSEXUAL. 
SITUAÇAO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA FAMÍLIA. PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS 
AFETIVOS ENTRE OS MENORES E A REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE 
DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DOS MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL 
FAVORÁVEL AO PEDIDO. REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA 
LEI 12.010/09 E 43 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO 
DA MEDIDA. (STJ - REsp: 889852 RS 2006/0209137-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
Data de Julgamento: 27/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2010) 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23447073/artigo-1-da-lei-n-12010-de-03-de-agosto-de-2009
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818490/lei-12010-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10615666/artigo-43-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Entretanto, vislumbra-se que a ordem normativa brasileira ainda resguarda 

conceitos familiares atrelados a uma visão religiosa e ultrapassada, haja vista que não 

se pode conceber que apenas casais heterossexuais sejam tidos como “normais”. 

Nesse sentido o art. 226, § 3°, CRFB/88, apesar de ter tido o seu entendimento 

ampliado pelos tribunais nacionais, ainda dispõe que é reconhecida entidade familiar 

entre um homem e uma mulher, para efeito de proteção do Estado. 

O desenvolvimento final da noção de que qualquer casal, seja ele constituído 

por homens, mulheres, transexuais e demais gêneros, pode formar uma entidade 

familiar também perpassa, portanto, pela aprovação de uma Emenda Constitucional 

que altere o art. 226, § 3°, CRFB/88 e esteja em harmonia com essa visão. 

Entretanto, no Brasil, o processo legislativo, previsto a partir do art. 59 da 

CRFB/88, perpassa por Deputados Federais e Senadores que detém uma perspectiva 

muito conservadora, sem respeito, em grande parte das vezes, às diferenças de 

gênero e, consequentemente, ao princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é 

basilar no ordenamento jurídico interno (DIAS, 2014, p. 84). 

Assim, nem mesmo pretensões modestas, como, por exemplo, a publicação do 

Estatuto da Família, de modo a se reconhecer que a união entre pessoas do mesmo 

sexo constitua uma entidade familiar, são aprovadas. 

Essa ótica conservadora não é exclusiva do Poder Legislativo, ela também é 

vislumbrada em algumas atuações do Ministério Público, o qual, nas suas diferentes 

esferas, deveria pugnar pelo desenvolvimento da sociedade e das suas necessidades 

(MACHADO, 1989, p.25). 

A título exemplificativo, vislumbra-se o caso ocorrido em São Paulo, no qual o 

Promotor de Justiça Cláudio Santos de Moraes, competente para analisar o processo 

de adoção da transexual Roberta Luiz Góes, alegou que o adotando, não poderia 

conviver com um casal “anormal” e, se o fizesse, “não levaria uma vida normal”. 

Seguindo esse entendimento, o Procurador obteve junto ao TJSP liminar para impedir 

que a transexual continuasse a cuidar do bebê que se pretendia adotar21.  

                                                           
21 Disponível em: [http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL304081-5605,00-TRANSEXUAL+QU 
E+PERDEU+GUARDA+DE+BEBE+SOFRE+NOVA+DERROTA+NA+JUSTICA.Html]. Acesso em 26. 
06.2017. 
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No tocante à licença maternidade, concedida pelo art. 392, da CLT, percebe-

se que a mesma está relacionada ao amparo da mulher, na sua dignidade, de modo 

a preservar o seu emprego e o seu salário durante o período de interrupção do 

contrato de trabalho. Nesse sentido, após muitas lutas, a Lei nº 12.873/2013 estendeu 

tal direito aos pais adotantes. 

No que concerne aos transexuais, deve-se considerar que, caso a pessoa 

detenha uma identidade de gênero feminina e venha a adotar uma criança, ela 

também exercerá uma dupla jornada e, portanto, faz jus ao benefício da licença 

maternidade (BOMFIM, 2010 p.21). 

Na prática, tal licença também é concedida mesmo nos casos em que um 

homem assume a identidade de gênero feminina. Em 2015 foram 35 casos de homens 

que obtiveram o benefício da licença maternidade, incluindo-se, nesse número, 

homens solteiros que adotam, segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS)22. 

Em relação ao direito internacional, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos julgou, em 24.02.2012, o caso “Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”, no qual o 

Estado do Chile foi responsabilizado por tratamento discriminatório e pela interferência 

arbitrária na vida privada da Sra. Atala Riffo, a qual, em razão da sua orientação 

sexual, perdeu a guarda, para o seu ex-marido, de suas filhas menores (DIAS, 2014, 

p. 87). 

Verifica-se, seguindo esse entendimento, que o Estado não deve, portanto, 

exercer uma atuação exacerbada de modo a vedar direitos inerentes à vida privada e 

social. Assim, nada justificaria, em princípio, a vedação à adoção por parte de 

homossexuais, travestis e transexuais. 

 

5. FAMÍLIA HOMOAFETIVA E HOMOPARENTALIDADE  

A homossexualidade acompanha a história do ser humano. Tem-se 

conhecimento da sua existência desde a Grécia Antiga (DIAS, 2010, p. 197). Não é 

                                                           
22 Disponível em: [http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/80257-casais-homoafetivos-conseguem-licenca-
maternidade-na-adocao-de-criancas]. Acesso em 26.06.2017. 
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um crime, nem pecado; não é uma doença e nem um vício; apesar de ainda ser, não 

raras vezes, vista como tal. 

A origem da homossexualidade, em si, não é relevante, haja vista que quando 

se busca uma causa, tem-se, na realidade, a procura por um remédio ou uma cura 

para algum mal (DIAS, 2010, p. 197). A manifestação da sexualidade no ambiente 

social supera, assim, uma eventual tentativa de descobrir a sua origem. 

Os dogmas difundidos por algumas religiões possuem uma relação direta com 

o preconceito criado em torno da admissão social da família homoafetiva. A Igreja 

Cristã fez do casamento uma forma de propagar a sua fé, segundo a máxima “crescei 

e multiplicai-vos” (DIAS, 2010, p. 197). 

As uniões homossexuais e, por analogia, as identidades de gênero que fogem 

do padrão, permanecem marginalizadas e excluídas do ordenamento jurídico. Isso 

ocorre, pois, o legislador opta por não aprovar leis que atribuem direitos aos membros 

de grupos tidos como minoritários, os quais são alvo de discriminação, haja vista o 

medo de desagradar a maioria conservadora (DIAS, 2010, p. 198).  

Interessante se faz vislumbrar que, em decorrência disso, foi no âmbito do 

poder judiciário que as uniões homoafetivas começaram a ter certos direitos 

reconhecidos (DIAS, 2010, p. 198).  

Foi por meio de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 2006, 

confirmada pelo STJ, que se teve um dos primeiros deferimentos do direito à adoção 

por um casal homoafetivo23. A partir desse entendimento, passou-se a admitir a 

adoção e a habilitação de casais homoafetivos em todo o país (DIAS, 2010, p. 318 - 

319). 

Em relação às técnicas de reprodução assistida, as quais consistem em uma 

alternativa menos burocrática à adoção, vislumbra-se nas mesmas a possibilidade de 

realização do projeto parental não só por casais com problemas de fecundidade, mas 

                                                           
23 Ementa: RELAÇÃO HOMOSSEXUAL. ENTIDADE FAMILIAR. EXIGENCIA DOS REQUISITOS DA 
UNIÃO ESTÁVEL. PROVA PRECÁRIA. DESCABIMENTO. Para reconhecer-se como "entidade 
familiar homossexual", a união entre duas mulheres, é preciso que os autos revelem, 
inequivocadamente, os requisitos da união estável, tida como parâmetro pelo STF para atribuir-lhes os 
efeitos jurídicos próprios do paradigma Revelando-se precária a prova de tais elementos, embora 
presente o sentimento afetivo entre as parceiras, não há como convalidar-se a devida tutela. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, AC 70013801592, 7ª. Câm. Civ., j. 05.04.2006, rel. Des. Luiz Felipe 
Brasil Santos. Julgado em 05/04/2006).  
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também por casais homoafetivos, pessoas solteiras e por transexuais e travestis 

(DIAS, 2010, p.319).  

A reprodução assistida consiste em um tema altamente complexo e, no Brasil, 

ainda não há uma legislação que regulamente o mesmo com a seriedade necessária 

(DIAS, 2010, p.319). 

Apesar disso, lei nº 9.263/96, que versa sobre o planejamento familiar, em seu 

art. 9°, caput, dispõe que:  

“Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos 
todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção 
cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde 
das pessoas, garantida a liberdade de opção”. 

 

De modo a limitar essa previsão, o Parágrafo Único desse dispositivo normativo 

determina que: “A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante 

avaliação e acompanhamento clínico e com informações sobre os seus riscos, 

vantagens, desvantagens e eficácia”. 

Assim sendo, nota-se que o recurso às técnicas conceptivas não é ilimitado ou 

absoluto. Isso ocorre pois faz-se necessário o preenchimento de requisitos como a 

avaliação médica dos riscos e vantagens que podem vir a ser auferidos. 

As técnicas mais comuns de reprodução assistida são (i) a inseminação 

artificial e (ii) a fertilização in vitro (BORLOT E TRINDADE, 2004, p. 64-65). A 

inseminação artificial consiste em depositar os espermatozoides, previamente 

selecionados no interior do útero. A fertilização in vitro, por sua vez, consiste na 

manipulação de gametas em laboratório e, depois, a introdução do embrião no 

organismo materno (MAKUCH E FILETTO, 2010, p. 772-773). 

Nas técnicas de reprodução assistida é imperiosa que haja a manifestação de 

vontade do cônjuge ou companheiro, no sentido de ter aceitado, de maneira 

consciente e livre, esse projeto parental (DIAS, 2014, p. 320). 

Em relação a casais de mulheres, com o avanço da tecnologia, já é possível 

que o óvulo a ser fertilizado seja da companheira e não de quem irá gestar. Nesse 

sentido, uma será a mãe gestacional, enquanto a outra figurará como mãe biológica 

(DIAS, 2014, p. 320).  
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Uma nova técnica, denominada In Vitro Gametogenesis (“IVG”) está sendo 

estudada pela George Washington University, nos Estados Unidos, cuja pesquisa foi 

publicada no Journal of Law and Biosciences24. Segundo esse estudo, casais de 

mesmo sexo podem ter filhos que são biologicamente relacionados a ambos, sejam 

casais formados por mulheres ou apenas por homens. A técnica de “IVG” ainda 

continua sendo estudada, não sendo disponível para a reprodução de seres humanos 

(SUTER, 2015, p. 87-86).  

Nas inseminações heterólogas, ou seja, aquelas em que é utilizado um material 

genético de terceiro, o companheiro deve assinar um termo de consentimento para 

que haja inseminação. Assim, o simples ato de consentimento é suficiente para que o 

marido seja considerado pai do nascituro (DIAS, 2014, p. 321). 

No Brasil, o Código Civil, em seu art. 1.597, III, dispõe sobre a paternidade 

presumida de quem se utiliza de métodos de reprodução assistida. Desse modo, 

havendo arrependimento futuro, seja em função de separação ou decorrente de outro 

motivo, não é viável a desconstituição da paternidade mediante a realização de exame 

de DNA (DIAS, 2014, p. 322). 

A fertilização in vitro também engloba a técnica da doação temporária de útero, 

a qual é vulgarmente conhecida como “barriga de aluguel”. Tal modalidade também 

pode ser considerada como um meio de reprodução assistida e consiste na 

fecundação do óvulo materno com o espermatozoide do pretenso pai in vitro e, 

posteriormente, na inserção do óvulo fecundado na mulher que será a gestadora. 

No Brasil, nota-se a ausência de uma legislação específica para tratar da 

reprodução humana assistida (RHA), aplicando-se, a esses casos, a Resolução do 

Conselho Federal de Medicina n°1.957/2010. Em relação à doação temporária de 

útero, esse instrumento a autoriza, expressamente, desde que a doadora de útero 

pertença à família da doadora genética, até o segundo grau de parentesco, e que tal 

prática não tenha caráter lucrativo. 

Percebe-se, portanto, que a família deixou de ser uma instituição 

necessariamente nascida do matrimônio. Pode-se classifica-la, portanto, como sendo 

(i) natural, (ii) extensa ou (iii) substituta (DIAS, 2014, p. 326). 

                                                           
24 Journal of Law and Biosciences, 2015; Isv057 DOI: 10.1093/jlbIsv057. Disponível em: [https ://acad 
emic.oup.com/jlb/article-lookup/doi/10.1093/jlb/lsv057] Acesso em 05.06.2017. 
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A família natural é formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. 

A família extensa é constituída também pelos parentes próximos com os quais a 

criança mantém convívio e vínculos de afetividade. A família substituta, a seu turno, é 

organizada em razão da guarda, da tutela e da adoção. 

Vislumbra-se, hodiernamente, que a família tem por prioridade as pessoas e o 

afeto. Nesse sentido, há uma mudança de paradigma, segundo o qual são os vínculos 

afetivos que a mantém unida e não somente a celebração do matrimônio (DIAS, 2014, 

p. 327). 

Em relação à possibilidade de um homossexual adotar uma criança sozinho e, 

assim, constituir uma família monoparental, o STJ já estabeleceu entendimento no 

sentido da procedência da demanda. De acordo a decisão do Emérito Tribunal, 

existem estudos que demonstram a ausência de prejuízos ao desenvolvimento da 

criança, tendo em vista que esse processo se relaciona à qualidade do vínculo afetivo 

dentro da unidade familiar e não da orientação sexual do adotante. [AREsp 117364 

PR 2011/0274763-1 – STJ, DJ 29/06/2015, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva25]. 

 

CONCLUSÃO 

A identidade de gênero e o desenvolvimento da sexualidade estão intimamente 

relacionados com a percepção que um indivíduo possui de si mesmo perante a 

sociedade na qual habita. 

                                                           
25 Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 117.364 - PR (2011/0274763-1) RELATOR : 
MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ AGRAVADO : R G DA S ADVOGADO : JOSIANE FRUET BETTINI LUPION - DEFENSOR 
PÚBLICO DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial.(...) 
"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 
DE ADOÇÃO, POR PESSOA HOMOAFETIVA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE 
DEFENDE A NECESSIDADE DE O ADOTANDO TER IDADE SUPERIOR A DOZE ANOS PARA 
MANIFESTAR SUA CONCORDÂNCIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOSIÇÃO DE 
LIMITES. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA IGUALDADE. ESTUDOS DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA 
DE PREJUíZOS AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, QUE ESTÁ RELACIONADO Á QUALIDADE 
DO VÍNCULO AFETIVO EXISTENTE DENTRO DA UNIDADE FAMILIAR E NÃO A ORIENTAÇÃO 
SEXUAL DOS ADOTANTES (...). (STJ - AREsp: 117364 PR 2011/0274763-1, Relator: Ministro 
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 29/06/2015) 
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Assim sendo, urge alterar a perspectiva socialmente construída de que existem 

identidades de gênero ou um modelo de sexualidade que deve ser seguido e/ou 

considerado como correto. 

O direito é uma construção social que visa a imposição de pautas de condutas. 

As prerrogativas criadas nesse sentido, não podem interferir na vida privada de um 

indivíduo de modo exacerbado de maneira a prejudica-lo no gozo das suas liberdades 

mais essenciais. 

Verifica-se, portanto, que antes mesmo de uma pessoa constituir uma família 

ela precisa se ver como indivíduo; o qual infere, dentre outros aspectos, o pleno gozo 

de direitos. A própria ideia de indivíduo, segundo Martin Heidegger, traduz um ser que 

se distingue dos outros. Nesse sentido, não se pode considerar como razoável o 

estabelecimento de um padrão de comportamento absoluto que atinge a intimidade 

dos sujeitos envolvidos (HEIDEGGER, 1957, p.356). 

Sendo assim, o estabelecimento de um conceito predeterminado de família 

como sendo formado apenas por um homem e uma mulher fere toda uma coletividade 

de pessoas.  

Isso ocorre, inicialmente, pois uma previsão nesse sentido não leva em 

consideração que o que constitui um homem ou uma mulher são construções 

subjetivas e sociais que estão desassociadas da formação natural do sexo biológico. 

Deve-se observar, também, que o princípio da legalidade, segundo o art. 5°, II, 

CRFB/88, prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em 

virtude de lei. Sendo assim, o legislador, ao ser o ponto de partida de cumprimento 

desse princípio, tem a responsabilidade de analisar causas e condições que propiciem 

o gozo de direitos e o afastamento de um ideário de marginalização da comunidade 

LGBT. 

Em razão disso, é absolutamente inadmissível que dentro de um Estado Laico 

frequentemente sejam utilizados discursos religiosos no sentido de impedir a 

aquisição de direitos por grupos sociais tidos como minoritários.  

A adoção, por conseguinte, figura como um instituto inerente ao direito de 

família, haja vista a criação de um grau de parentesco eletivo decorrente do mesmo.  
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Assim sendo, hoje em dia, percebe-se que a admissão de direitos inerentes à 

família, para a comunidade LGBT, decorreu, em grande parte, pela atuação do poder 

judiciário. Entretanto, poucas são as pessoas que detém condições de arcar com 

honorários advocatícios e com as custas judiciais.  

Nesse sentido, não havendo recursos financeiros, restaria ao indivíduo que 

pretende ver reconhecido um direito inerente a sua sexualidade ou identidade de 

gênero recorrer, via de regra, à defensoria pública, a qual, não raras vezes, demonstra 

não possuir a abrangência e a rapidez necessárias para a solução das demandas 

sociais, o que pode gerar empecilhos ao acesso da justiça. 

Verifica-se, portanto, a necessidade de inexistir no ordenamento jurídico interno 

dispositivos controversos que tendem a propagar uma perspectiva heteronormativa e 

que geram dúvidas quanto à aplicação de direitos à comunidade LGBT. 

Instrumentos como o Estatuto da Família não deveriam dispor que a mesma 

deve ser constituída mediante um homem e uma mulher; mas sim por pessoas que 

se unem mediante laços afetivos, seguindo a doutrina mais recente sobre o tema. 

Em somatório, não deveria ser admissível a consideração da transexualidade 

como uma disforia de gênero como ocorre na Resolução nº 1.955/2010 (CFM) e nem 

mesmo a adoção de uma “Cura Gay”, segundo o entendimento do Projeto de Lei nº 

4931/2016, o qual permite que sejam realizados tratamentos de correção de 

“transtornos de orientação sexual”. 

Nesse sentido, urge tratar as questões relacionadas à identidade de gênero e 

à sexualidade com mais seriedade. Assim, projetos como o PL. n° 5002/2013, o qual 

dispõe sobre tais temas, deveriam ser propostos e analisados com mais frequência 

pelas Casas do Congresso Nacional. 

Para tanto, mister se faz levar em consideração que o direito à liberdade 

religiosa e de expressão não podem servir de fundamento para a prática de atos de 

intolerância contra pessoas LGBT. Deve-se prezar, acima de tudo, pela efetividade do 

princípio da dignidade da pessoa humana e pela plenificação da cidadania de 

qualquer indivíduo, independentemente da sua sexualidade ou identidade de gênero.  

De acordo com Sálvio de Figueiredo (RSTJ 129/364), “O fim da lei não deve 

ser a imobilização ou a cristalização da vida, e sim manter contato íntimo com esta, 
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segui-la em sua evolução e adaptar-se a ela. Daí resulta que o direito é destinado a 

um fim social”26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Ementa: PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO VISANDO 
O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELOS FILHOS ÓRFÃOS DA 
FINADA SEGURADA. BENEFÍCIO INSTITUÍDO EM FAVOR DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA 
DA JURISDIÇÃO E DA ESTABILIDADE DA LIDE. INTIMAÇÃO, EX OFFICIO, DA FILHA DA FINADA 
SEGURADA, INTERESSADA NA CAUSA, PARA INTEGRAR, QUERENDO, O POLO ATIVO. 
AUSÊNCIA DE INSURREIÇÃO DO APELANTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. 
CONDENAÇÃO INCLUINDO O PEDIDO VEICULADO PELA LITISCONSORTE ATIVA COMO 
COROLÁRIO LÓGICO DA PLURALIDADE DE SUJEITOS NA LIDE. NULIDADE AFASTADA. 
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA (TJ-SC - AC: 24847 SC 2005.002484-7, Relator: Carlos Adilson 
Silva, Data de Julgamento: 08/10/2009, Primeira Câmara de Direito Civil). 
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