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As uniões homoafetivas são um fato incontestável e inexorável em nossa sociedade.
Uma família surge de um lindo sentimento chamado afeto. O afeto é que norteia
qualquer relação entre pessoas que se unem e somado a muitos outros atributos como
o respeito, a fidelidade e assistência recíproca é que irá fazer surgir a família.
Então, não é apenas a união entre um homem e uma mulher casados que terá a
faculdade de gerar uma família.
A família é a realização plena do amor, podendo ser constituída pelo casamento,
pela união estável, pelas famílias monoparentais (um pai ou mãe e um filho) e também
pelas uniões homoafetivas.
O Direito Homoafetivo busca, precipuamente, o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas e, por conseguinte todas as conseqüências jurídicas deste fato
social.
Diversos são os aspectos abordados, como os direitos provenientes destas relações, a sua constitucionalidade, a busca da sua inserção em matéria de Direito de Família, com reconhecimentos sucessórios e alimentares e tantos outros aspectos relevantes como, por exemplo, a possibilidade jurídica da adoção por casais homoafetivos.
A ADOÇÃO POR CASAL HOMOAFETIVO
A adoção é, na sua essência, um ato de amor.
Os pais homossexuais se deparam com inúmeros problemas, como a homofobia
e a ausência de igualdade de direitos perante a lei, além das preocupações legais, financeiras e emocionais que um processo de adoção acarreta.
Tal questão deve ser tratada com toda isenção e respeito que o caso merece,
sempre buscando o melhor para a criança e o adolescente.
Hoje entende-se que não pode haver preconceito no momento de garantir a
uma criança abandonada o direito a uma segunda família,que “a afirmação de homossexualidade do adotante, preferência individual constitucionalmente garantida, não
pode servir de empecilho à adoção de menor, se não demonstrada ou provada qualquer manifestação ofensiva ao decoro e capaz de deformar o caráter do adotado”.
Entendo que uma união homossexual masculina ou feminina, com um lar respeitável e duradouro, alicerçada na lealdade, fidelidade, assistência recíproca, respeito
mútuo, com comunhão de vida e de interesses está mais do que apta a oferecer um
ambiente familiar adequado à educação da criança ou do adolescente.

A concessão da adoção a homossexuais ajuda a minimizar o drama de menores,
que podem ser educados com toda a assistência material, moral e intelectual, recebendo amor, para no futuro se tornarem adultos dignos, evitando serem relegadas ao
abandono e à "a homossexualidade não constitui doença, distúrbio nem perversão" e,
por isso, não pode impedir a adoção.
Primordial é o reconhecimento das relações homoafetivas, com defesa de direitos à meação, à herança, ao usufruto, à habitação, a alimentos, a benefícios previdenciários, entre tantos outros.
Neste sentido, o Direito Homoafetivo vem numa crescente e pioneira missão, através da jurisprudência, reconhecendo e regulando tais relações. A justiça deve pautar na coragem e total independência, sua atuação no que tange às uniões homoafetivas.
Os mesmos direitos deferidos às relações heterossexuais devem ser garantidos
às relações homossexuais, se for verificada a presença dos requisitos de vida em comum, coabitação, constituição de patrimônio a dois, laços afetivos, fidelidade e divisão
de despesas.

