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Movimento gay da Região celebra reconhecimento da união homossexual  
 
O reconhecimento da união homoafetiva estável, aprovado por unanimidade pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal) na noite de quinta-feira (05/05), foi comemorado pelos membros da ONG ABCD’s (Ação Brotar 
pela Cidadania e Diversidade Sexual), de Santo André. O presidente da entidade, Marcelo Gil, enfatiza a 
importância da decisão na luta pelos direitos de casais homossexuais.  
 
''Esse foi um momento histórico para o Brasil. A união civil é uma vitória do movimento e o País começa a 
discutir questões que deveriam ter sido discutidas há muito tempo'', salientou. Por lei, é considerada 
união estável a relação que tem objetivo de constituir família. Anteriormente, eram enquadrados nesse 
segmento os relacionamentos com cinco anos ou mais de duração, mas atualmente não é estabelecido 
prazo.  
 
Com a decisão do Supremo, casais do mesmo sexo passam a ter direitos semelhantes ao de casais 
heterossexuais, como o recebimento de pensão em caso de morte do companheiro e a inclusão do 
parceiro em planos de saúde.  
 
''Na prática, os casais homossexuais eram marginalizados e existia um clima de incerteza porque não 
tinha lei que regulamentava a relação. Hoje a lei que já estava em vigor para heteros também passa a 
valer para os demais casais'', explicou o advogado e professor de Direito Civil da Faculdade de Direito de 
São Bernardo, Rodrigo Gago.  
 
Novos direitos - Gil destaca que o reconhecimento da união estável como entidade familiar é 
fundamental para a conquista de novos direitos. ''Ganhamos mais força para a campanha de 
criminalização da homofobia'', avaliou o ativista, que também faz questão de desvincular a decisão do 
âmbito religioso.  
 
''É importante ressaltar que o que foi votado não tem nada a ver com o casamento religioso. A união civil 
tem a ver com o estado laico e é um direito nosso'', enfatizou Gil, que já marcou para outubro a 
oficialização de seu casamento com o companheiro de longa data.  
 
A decisão será comemorada em evento realizado no dia 16 de maio na Câmara de Santo André. Já no 
dia 17, acontecerá o Dia da Luta contra a Homofobia e no dia 29 de maio já está programada a 7ª Parada 
do Orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais) em Santo André. 
 

 

 

 

 

 

 


