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Simpósio: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: Reiterados têm sido os pedidos judiciais de adoção formulados por pares 

homoafetivos. Tal fato tem obrigado os Tribunais a se debruçarem sobre a legislação pátria 

que rege a adoção em seu paradigma tradicional, impondo-lhes fazê-lo segundo interpretação 

e aplicação realizadas à luz das normas constitucionais. Surge, então, como questão relevante, 

a verificação da possibilidade de conceber a adoção como meio de efetivação do direito 

fundamental à família, se é que a constituição de entidade familiar, de fato, constitui direito 

fundamental. Optando-se por dirigir o Direito segundo uma perspectiva democrática que 

abranja as expectativas sociais e individuais como um todo e que concretize direitos humanos, 

impõe-se a ele adequar-se espaço-temporalmente, de modo a viabilizar a justa igualdade para 

que todos, dentro de uma mesma sociedade, possam desenvolver suas potencialidades, 

reverenciar os valores que tomam para si e satisfazer suas necessidades humanas, dentre elas 

o próprio pertencimento a um núcleo familiar. Neste contexto, a adoção, como vínculo 

independente de relações de parentesco por consangüinidade ou afinidade que outorga a 

condição de filho ao adotando, emerge como mecanismo que possibilita a efetivação de um 

direito que parece ostentar status de fundamental, que é o direito à família, para o que se torna 

inarredável o estabelecimento do que se entenda, sob a ótica do Direito, por família. O 

trabalho objetiva, assim, estabelecer as bases sócio-jurídicas do conceito hodierno de família, 

a partir de sua possível ressignificação enquanto valor humano, bem como avaliar a 

viabilidade de se consagrar o direito à família como fundamental sob a perspectiva 

constitucional brasileira e guiar, a interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional a 

partir de novos paradigmas. Finalmente, intenta-se a verificação do reconhecimento do direito 

dos pares homoafetivos à constituição familiar, em especial integrada pela filiação adotiva. A 

pesquisa se desenvolverá com alicerce em análises doutrinárias, inclusive de direito 

comparado, e em estudos de casos difíceis hard cases, principalmente levando-se em conta as 

decisões tomadas pela Suprema Corte brasileira sobre o tema. 
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