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Resumo

Resumo

Este artigo acadêmico pretende analisar os
aspectos referentes à ausência de previsão
legislativa e a morosidade no procedimento de
adoção por casais homossexuais, de modo que os
direitos constitucionais e o princípio do melhor
interesse da criança possam ser garantidos às
famílias que serão formadas. Para tanto, analisa a
evolução da adoção no Brasil, histórica e
juridicamente e aborda o Direito de Família no
ordenamento jurídico brasileiro, bem como a
constituição das novas famílias. Tratando do
princípio do melhor interesse da criança que deve
ser analisado quando da adoção. Apresentando os
aspectos civis e constitucionais da adoção por
casais homossexuais e a posição dos Tribunais. Do
ponto de vista metodológico, adotou-se o método
da revisão da literatura nacional, bem como da
legislação nacional e da análise de decisões
proferidas pelas Varas da Infância e Juventude
para obtenção das conclusões.

O presente artigo tem por objetivo estudar os
institutos da alienação fiduciária e da hipoteca,
realizar um comparativo entre os dois e determinar
qual se mostra mais vantajoso no direito imobiliário
moderno, no quesito de garantia real de bem
imóvel. Será realizado um breve estudo dos
conceitos de posse, propriedade, bens imóveis e
do rol taxativo de direitos reais para então adentrar
nas formas de garantia. Ao final deste artigo será
possível determinar o porquê a alienação fiduciária
vem se mostrando mais utilizada no que diz
respeito a garantia na aquisição de bens imóveis.
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