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RESUMO: O presente trabalho intitulado “Os direitos da criança na adoção homoafetiva”, tem como
objetivo analisar a possibilidade de resguardar a garantia de todos os direitos fundamentais de crianças e
adolescentes colocadas nas famílias homoafetivas com o intuito de efetivar o princípio do melhor interesse
dos mesmos. Aquela formada por duas pessoas do mesmo sexo é caracterizada como família homoafetiva,
que tem por finalidade de constituir família, por meio de laços de afeto, contínua e duradoura, busca-se
através da constituição da família sua plena felicidade. Nesse percurso, as famílias homoafetivas têm as
mesmas condições de sustento e salvaguarda de todos os e garantias fundamentais de crianças e
adolescentes que qualquer outra instituição familiar. Assim, concluiu-se que a grande dificuldade para a
realização da adoção por pares homoafetivos é sem dúvida o preconceito enfrentado por esses casais, que
apesar dos grandes avanços para a aceitação deste tema, o fato é que ainda geram-se inúmeras discussões a
respeito do mesmo.

Palavras chave: Adoção Preconceito Família Direito.

THE RIGHTS OF THE CHILD IN ADOPTION homo-affective

ABSTRACT: This work entitled " The rights of the child in adoption homo-affective " , aims to analyze the
possibility of protecting the security of all fundamental rights of children and adolescents placed in
homoafetivas families in order to carry out the principle of the best interest of thereof. One formed by two
people of the same sex is characterized as homo-affective family which aims to raise families , through ties of
affection , continuous and lasting , if you are looking through the constitution of your family happiness. Along
the way, the homoafetivas families have the same conditions of livelihood and safeguarding of all and
guarantees of children and adolescents than any other family institution . Thus , it was concluded that the
major difficulty for the realization of adoption by homosexual couples is undoubtedly the prejudice faced by
these couples , that despite the great progress for the acceptance of this issue , the fact is that we still are
generated numerous discussions about the same through literature searches seek to know what the rights
guaranteed by law for today acriança adopted by homoafetivo couple?
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O presente artigo tem como objetivo analisar a possibilidade de resguardar a garantia de todos os direitos
fundamentais de crianças e adolescentes, colocadas nas famílias homoafetivas com o intuito de efetivar o
princípio do melhor interesse dos mesmos. Aquela formada por duas pessoas do mesmo sexo é caracterizada
como família homoafetiva, que tem por finalidade de constituir família, por meio de laços de afeto, contínua e
duradoura, busca-se através da constituição da família sua plena felicidade. Nesse percurso, as famílias
homoafetivas têm as mesmas condições de sustento e salvaguarda de todos os e garantias fundamentais de
crianças e adolescentes que qualquer outra instituição familiar. Enquanto metodologia, foi utilizadas
referencial teórico pesquisas bibliográfica leituras para correlaciona autores como (FAUSTO-1996),
(MAGALHÃES-2002),(SIMÕES-2007),(SCHAFRANSKI-96) que discuti sobre o tema proposto, buscamos
conhecer as bases legais que discutir sobre o tema entre eles o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA que
descrever sobre a lei da adoção e os direitos garantidos a carta magna de 1988 garantiu ampla proteção à
família, destacado a garantia de igualdade direitos e demais autores que discutir sobre a garantia de todos os
direitos fundamentais de crianças e adolescentes, colocadas nas famílias homoafetivas através dessa pesquisa
bibliográfica busco conhecer quais os direitos garantidos hoje na lei para a criança adotada por casal
homoafetivo.

As relações afetivas são marcadas pela homossexualidade, pessoas de um mesmo sexo que convivem e daí
consequentemente surgem a idealização de se formar uma família. É pertinente a dificuldade para a
concretização da adoção por casais homoafetivos o preconceito enfrentado por esses casais é com certeza a
maior barreira, apesar da aceitação desse novo conceito de família que surge a partir do processo de
mudança social ocorrido na sociedade atual.

Segundo FAUSTO (1996) os vários modelos de família são constituídos historicamente. A família é uma
composição circunstancial, que sofre variações em conformidade com as categorias de tempo e espaço, as
mudanças que acontecem no mundo acabam por influir e afetar a família de uma forma geral e de uma forma
particular, a partir da formação, do pertencimento social e da história de cada um destes segmentos. Por
assim, dizer a família é compreendida não apenas baseada nos laços consangüíneos e de parentesco, mas nas
relações de afeto e cuidado.

A família na contemporaneidade

O fenômeno da globalização tem alterado nas estruturas familiares, os modelos tradicionais como, por
exemplo,patriarcal é aquela composta pelo tripé pai, mãe e filhos, pela qual a figura masculina se destaca por
ser o provedor da família, por sua vez o modelo de família nuclear é o de reconhecimento onde os indivíduos
são reconhecidos através da proximidade, e por ultimo o líquido se caracteriza como um modelo composto
por adequações, volátil como a água que se adéqua em qualquer forma de ambiente podendo ser mexido por
conta de sua flexibilidade, pois as famílias na modernidade vão sendo (re) compostas, inclusive os modelos de
família homoafetivo. Segundo FAUSTO (1996).

Portanto a família moderna sofre varias transformações em suas matrizes, seus alicerces foram fortemente
abalados com o advento das novas composições familiares, assim como sua dinâmica familiar os arranjos
familiares ou famílias recompostas constituída a partir das separações, adolescentes que engravidam e o
genitor se omite em suas responsabilidades paternas e a mesma acaba assumindo sozinha, as atribuições de
cuidar dos filhos e em muitos dos casos a adolescente permanece na casa dos pais onde os filhos são criados
pelos avôs, assim não se tem mais um perfil bem delimitado do que venha a ser a família.

Os modelos homoparentais são aquelas unidades familiares compostas por casais homossexuais, dois homens
ou duas mulheres que se reconhece como casal e constitui uma instituição familiar, ainda se discute no
Congresso Nacional a possibilidade de adoção por parte desses casais, as estruturas sociais que proíbem a
existência de casais homossexuais, que por sua vez foram construídas historicamente como fenômeno do
Capitalismo e Globalização bem como seus efeitos devastadores no âmbito da cidadania e justiça social, além
das mudanças que ocorrem no seio familiar como o surgimento de novos modelos de família, que tem se
apresentado através dos arranjos familiares. Logo essas estruturas que tolhem a existência de determinados
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grupos, bem como a legitimação e legalização de sua união. O fato é que ainda provoca diversas discussões a
respeito desse tema. A sociedade humana em um geral considera que somente com a vida a dois atinge-se a
felicidade plena, assim foi construído o modelo familiar que é visto estimulado culturalmente por todos. O ser
humano nasce inserido nesta ideia de conceito familiar e é assim que serão sucedidos os elementos da vida
humana, desde o nascimento até a devida morte. Com isso acredita-se que a família deve ser constituída e
daí nasce à vontade de criarem filhos, sendo estes naturais ou adotados. As uniões homoafetivas ainda que
não previstas expressamente na legislação, fazem jus à tutela jurídica. Preconceitos de ordem moral não
podem levar à omissão do Estado, pois nem a ausência de leis, e nem o conservadorismo do judiciário podem
não reconhecer direitos aos relacionamentos afetivos. Quando duas pessoas ligadas por um vínculo afetivo,
duradouro, público, contínuo como se casados fossem, formam um núcleo familiar, independente do sexo a
que pertençam, tornando assim uma união estável, com geração de efeitos jurídicos. Analisar o contexto da
união estável no cenário social e jurídico brasileiro, levando em consideração os fatores culturais, econômicos,
sociais, político e regionais que formam as conjunturas da sociedade brasileira. O objetivo de procriação não é
elemento primordial num relacionamento, fundamento do pressuposto, para constituir família, a diferença de
sexos. O que se leva em conta é o afeto, o amor, e a partir desse vinculo afetivo, que une as pessoas, sejam
de sexos diferentes ou iguais, é que constitui verdadeira família.

Estatuto da criança e adolescente - ECA instituem a política de atendimento das crianças e adolescentes por
meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. O assim chamada ECA adveio para salvo guardar integralmente os direitos de elementos
vulneráveis da sociedade brasileira, a criança e o adolescente. Em 2009, de acordo com a lei 12.010, o ECA
passou por alterações embasadas pelo advento do código civil de 2002, tais mudanças foram inseridas para
melhor adequar questões principio-lógicas trazidas pelo novo Código Civil. Podemos observar que a criança ou
adolescente tem o direito fundamental de ser criado no seio de uma família, seja esta natural ou substituta.
Entre as modalidades de colocação em família substituta, encontramos a adoção, medida de caráter
excepcional, mas irrevogável, que atribui a condição de filho ao adotado, impondo-lhe todos os direitos e
deveres inerentes à filiação, a adoção e a terceira medida de colocação em família substituta e o ato bilateral
e solene, o novo código civil instituiu a adoção, compreendendo tanto crianças e adolescentes, quanto
adultos, exigindo procedimento judicial em ambos os casos (art. 1.623 CC). A os menores de 18 anos, esse
procedimento compete ao Juizado da Infância e da Juventude, regulado pelos arts. 39 a 52 do ECA. Aos
maiores de idade, rege-se pelo Código Civil, perante o juiz da família, a adoção seja de adulto ou menores
será sempre assistida pelo ministério.

Os principais requisitos para adoção são (arts. 1618 a 1.622 CC):

- idade mínima de 18 anos para adotante, na adoção civil; ou 21 anos de idade, na adoção pelo ECA,
independente de estado civil;

- diferença de 16 anos de idade, no mínimo , entre adotante e adotado;

- consentimento dos pais ou representantes legais do adotando;

- concordância deste, se contar com mais de 12 anos;

- processo judicial;

- efetivo benefício para o adotando;

Como já foi ressaltado nesse texto a adoção ocorre independente da opção sexual o ECA garanti esse direito a
pessoas com o perfil relatado acima

Observemos trechos extraídos do texto legal disposto referidas leis:

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
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assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante
a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 19º Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes.

Art. 28º A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos
termos desta Lei.

Analisando os trechos legais supracitados, podemos averiguar que dentre os princípios defendidos pelo ECA, o
princípio do melhor interesse do menor possui o maior grau de influência, ou seja, para fins de interpretação
do ECA ou qualquer outra legislação, os interesses do menor devem sempre sobrepujar qualquer outra
interpretação ou interesse de terceiros, Entende-se por interesse do menor o direito ao desenvolvimento
saudável à família, à educação, ao afeto, entre outros aspectos. Sendo o superior interesse infanto-juvenil o
princípio norteador para efetiva proteção ao menor, quis o legislador elevar o desenvolvimento sadio e
harmonioso da criança e do adolescente e um patamar inatingível, assegurando que qualquer outra medida
que relativize o interesse do menor seja afastado absolutamente.

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer a União entre pessoas do mesmo sexo como entidade
familiar, concedendo a esta o status legal de União estável, todos os direitos decorrentes desse instituto lhe
serão estendidos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que disciplina a adoção de criança e
adolescente, estabelece no caput do Art. 42 que a pessoa maior de 18 anos, independente de seu estado civil,
tem direito a adotar. E caso queira fazê-lo em conjunto com outra pessoa, devem estar casados civilmente ou
vivendo em união estável e comprovar a estabilidade familiar. Portanto, observa-se que a lei não faz
vedações decorrentes da orientação sexual dos adotantes. Um casal que viva em união estável (seja entre
pessoas de sexos diferentes, seja entre pessoas do mesmo sexo), desde que comprovada sua estabilidade
familiar e preenchidos os demais requisitos, esta habituado a adotar uma criança ou um adolescente.

Enorme é a resistência em aceitar a possibilidade de homossexuais ou parceiro do mesmo sexo habilitarem-se
para a adoção. São suscitadas dúvidas quanto ao sadio desenvolvimento da criança. Há a equivocada crença
de que a falta de referências comportamentais de ambos os sexos possa acarretar sequelas de ordem
psicológica e dificuldade na identificação sexual do adotado. É sempre questionado se a ausência de modelo
do gênero masculino e feminino pode eventualmente tornar confusa a própria identidade sexual, havendo o
risco de adotado torna-se homossexual. Também causa opressão a possibilidade de filho ser alvo de repúdio
no meio que frequenta ou vítima de escárnio perturbações psicológicas ou problemas de inserção social. As
evidências trazidas pelas pesquisas não permitem vislumbrar a possibilidade de ocorrência de distúrbios ou
desvios de conduta pelo fato de alguém ter dois pais ou duas mães. Não foram constatados quaisquer efeitos
danosos ao normal desenvolvimento ou estabilidade emocional decorrentes do convívio de crianças com pais
do mesmo sexo. Também não há registro de dano sequer potencial ou risco ao sadio estabelecimento dos
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vínculos afetivos. Igualmente nada comprova que a falta do modelo heterossexual acarreta perda de
referências a tornar confusa a identidade de gênero. Diante de tais resultados, não há como prevalecer o mito
de que a homossexualidade gere patologias nos filhos.

Deve-se ressaltar primeiro que mesmo sem previsão legal que permita a adoção por casal homossexual que
vive em relação de união estável o comum é que, anteriormente, a adoção saísse em nome de apenas um dos
parceiros nessa relação, mas os tribunais pátrios têm começado a entender que tais sujeitos também podem
adotar uma criança em conjunto e, assim, os direitos sobre a criança passaria a ser dos dois. Então,
entendendo que os dois parceiros têm direito sobre a criança é certo que pelo menos um gozará do benefício
da licença-maternidade, mas em nome do princípio da isonomia que garantiu esse direito à pelos menos um
dos parceiros também tem-se que vedar o gozo dos benefícios pelos dois parceiros, posto que para um casal
heterossexual só à mulher cabe o benefício, enquanto ao homem cabe o direito à licença-paternidade.
Fazendo uma analogia desses dois tipos de casais e observando o princípio da isonomia, deve-se considerar
para um casal em relação homoafetiva que um parceiro deverá gozar do benefício da licença-maternidade e
ao outro caberá alicença-paternidade, cabendo a eles decidirem entre si quem fará jus a qual direito, já que
isso não é claro para as pessoas de fora dessa relação.

Através da carta magna em 1988 ocorreu um grande marco de inovações no direito de família, um pertinente
passo jurídico, pois consubstanciou diversos princípios que fundamentam as relações familiares, adotando
uma nova ordem de valores e principalmente priorizando a dignidade da pessoa humana, assim, adotou no
seu art. 1º, incisos II e III como fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana e, no art. 3º,
incisos I, II e IV como objetivos fundamentais do Estado, a construção de uma sociedade justa e solidária; a
erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Está presente em seu texto, no artigo 5º, a Constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza e têm direito à igualdade, garantindo, o § 2º do referido dispositivo, a
aplicabilidade dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, integrando,
esses mesmos tratados, portanto, o texto da própria Constituição Federal, quando tratem, em seu bojo, de
direitos e garantias individuais.

São direitos fundamentais da criança/adolescente a efetivação na garantia de direitos em virtude da dignidade
da pessoa humana, sendo destacado como princípio fundamental na Constituição Federal de 1988 na
condição de norteador das políticas sociais desenvolvidas num Estado Democrático de Direito. Na redação do
artigo 86 da Lei nº 8.069/90, texto que se manteve inalterado pela Lei Nacional da Adoção, depreende-se que
a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente constitui responsabilidade solidária entre a
União e os entes federativos – Distrito Federal, Estados e Municípios. Dessa forma, incumbe a estes, de forma
independente ou também em conjunto, priorizar ações de maneira articulada, buscando não apenas revisão e
proteção dos direitos violados, bem como uma ação preventiva, compreendendo aqui os serviços de saúde e
área psicossocial.

Estatuto da Criança e do Adolescente Ao introduzir o artigo 48 pela Lei nº 12.010/09 45, o legislador
sedimentou um direito personalíssimo do adotado, de grande relevância para a construção da sua história de
vida que, mesmo sendo ocorrido após o nascimento na grande parte o convívio com a família adotiva, é
inegável a representação da sua ascendência biológica para a consolidação da historicidade pessoal. Em
consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, a diretriz constitucional no que se referi a
direitos fundamentais e dos direitos decorrentes da personalidade humana, e em benefício da proteção à
integridade psíquica do adotado, a denominada Lei Nacional da Adoção acertou no enunciado da regra jurídica
48, solidificando o direito do adotado de conhecer a identidade dos seus genitores.

O marco legal garante ao maior de dezoito anos o acesso irrestrito ao processo que permitiu a adoção. Ao
adotado que ainda não conquistou a maioridade civil, da mesma forma, tem assegurado o conhecimento ao
processo, estando amparado, pela assistência jurídica e psicológica.
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Vale ressaltar, nesse texto o disposto no artigo 150 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que essa
redação determina que compete ao Poder Judiciário instituir equipe Interprofissional para realizar atuação no
assessoramento e no suporte da Justiça da Infância e da Juventude. Deste modo, para que a lei tenha eficácia
e o direito à identidade genética assuma corpo e revele a verdade desejada, é necessário um esforço em
conjunto da família adotiva, da instituição judiciária e, principalmente, da sociedade como sujeito responsável
pela luta dos direitos fundamentais dos cidadãos. A prioridade da lei é estabelecer uma regulação de
condutas, sanar omissão ou preencher lacunas que refletem de uma forma geral na manutenção e evolução
do bem comum. No presente trabalho, a inovação trazida pela Lei nº 12.010/09 é fruto da luta do cidadão
que, dotado de personalidade, sujeito de direitos e deveres, persistiu na busca do exercício do seu direito e
não se intimidou diante da omissão ou esquecimento do legislador.

Conforme consta no ECA, através do ato de adoção os requerentes, ou seja, os pais, conferem ao filho
adotado os mesmos direitos dos filhos naturais. Ressaltando-se que uma vez concluído o processo de adoção
esta é irrevogável, a não ser em caso de maus tratos pelos pais. Nesse caso, da mesma forma que ocorreria
com os pais “de sangue”, os pais adotivos perdem o pátrio poder e o Estado se responsabiliza pela guarda dos
filhos encaminhando-os a uma instituição para menores desamparados até definir sua situação, ou os coloca
sob a guarda de um parente que tenha condições de acolhê-los.

Estatuto da Criança e do Adolescente, De acordo com o artigo 41, “caput”, a adoção constitui ao adotado a
condição de filho, com igualdade de direitos e deveres dos filhos biológicos, como também sucessórios,
afastando-se de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Esse dispositivo
reafirmar o que a Constituição Federal previu em seu artigo 227, parágrafo 6º, sobre a pela igualdade entre
os filhos em direitos, vedando qualquer discriminação relativa à filiação respeito, “no momento em que a
adoção é deferida, o adotado passa a ser filho do adotante, com os mesmos direitos e deveres de um filho
biológico”. “Vale ressaltar: a Adoção rompe o laço que até então unia pais e filhos consanguíneos e faz com
que uns e outros sejam considerados meros estranhos, a menos que seja para fins, Exclusivamente
matrimoniais.” Para os adotantes a problemática que surge é a dúvida de esclarecer ou não à criança sua
situação. Compreende-se o temor existente que a mesma se rebele, ou que ocorra o desejo de conhecer suas
origens, e a partir de então busque os pais biológicos. Com base nessas afirmativas que estudiosos defendem
que a revelação seja feita quando a criança esteja em processos de formação , pois, acredita-se quanto mais
prolongada for esse descoberta , maior será a possibilidade de revolta, sendo considerada também a
possibilidade do mesmo descobrir por pessoas estranhas, o que pode gerar desconfia.

A origem do adotado não dever ser escondida, assim como todas as outras pessoas, ele tem direitos
assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal, que devem ser
respeitados. Se manifestar o desejo de conhecer seus pais naturais, ou até mesmo de saber se possui irmãos,
não é justo condená-lo a viver sem uma história, com um vazio que carregará por toda a vida, muitos pais
adotivos escondem a origem de seus filhos, bem como dizem que os pais biológicos da criança faleceram,
temendo que ela queira retornar aos pais naturais, ou até mesmo que estes a reclamem de volta. Estas
pessoas precisam ser informadas que não correm o risco de perderem seus filhos, porque a adoção é
irrevogável, tendo, assim, a proteção legal.

Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 17: “O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação
da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.

Segundo o artigo 8º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança:

“1. Os Estados Partes se comprometem a respeitar o direito da criança de preservar
sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares, de acordo
com a lei, sem interferências ilícitas.

2. Quando uma criança se vir privada ilegalmente de algum ou de todos os
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elementos que configuram sua identidade, os Estados Partes deverão prestar
assistência e proteção adequadas com vistas a restabelecer rapidamente sua
identidade.”

A preservação da identidade de uma criança consiste, principalmente, no respeito ao nome, nacionalidade e
laços familiares. Sendo assim, apagar a origem de uma criança, ao negar-lhe uma certidão que indique o
nome de seus pais biológicos, fere não só seu direito, mas sua individualidade.

CONCLUSÃO

A conquista da adoção para esse novo modelo de família ainda enfrentam diversas complicações que se
apresenta em forma de preconceito que busca se justificar na ideia que o adotado pode vir a não aceitar
quando adulto os pais adotante ou mesmos o adotado perder a identidade familiar, Concluir que os diretos da
criança na adoção homoafetiva deve ser resguardada com intuito de efetivar o principio do melhor interesse
dos mesmo como já foi ressaltando no texto acima, o normativo legal traz respaldo nos princípios da adoção
independente de quem seja o adotante deve ser garantido os direitos inerentes a condições de vida, o ECA
esclarecer que dever ser resguardado a efetivação de direito ao adotado assegurando ao mesmo a liberdade
de acesso as suas origens bem como acesso aos direitos fundamentais para a vida humana, sabe que é
pertinente as discursões acerca da adoção por casais homoafetivos, mesmo com a globalização com todos
avanços ocorridos ainda existe o tabu no que se refere a adoção realizada por pessoas dos mesmo sexo a
sociedade ainda vive o momento de discursões acerca do tema mesmo sendo que o Supremo Tribunal Federal
(STF) reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, concedendo a esta o status
legal de União estável, com todos os direitos decorrentes desse instituto lhe serão garantidos.

O Estatuto da Criança e adolescentes instituir respaldo legal no que se refere a tantas discursões acerca do
tema adoção homoafetivas, o que se dever preservar e a garantia de direito ao adotado de forma que
nenhuma dessas questões acerca do processo do adoção que estão relacionada ao adotado traga prejuízo a
vida do mesmo objetivando resguardar os direitos inerentes ao adotado, buscando compreender que o amor,
afeto, cuidado, carinho e proteção deve existe acima de laços sanguíneos. Através dessas pesquisa
bibliográfica busco conhecer quais os direitos garantidos hoje na lei para a criança adotada por casal
homoafetivo. Como já foi visto a criança e o adolescente, embora não sejam maiores, juridicamente falando,
são concebidos como sujeitos de direito, isto já declarado na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989.
E, como todos os sujeitos de direitos, são reconhecidos como tal na medida em que lhes são assegurados e
garantidos direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde; o direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade; o direito à convivência familiar e comunitária; o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao
lazer; o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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