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Simpósio: 07 - DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR COM ÊNFASE NOS SUJEITOS 
DE DIREITOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSOS 
 
RESUMO: A busca por atender as necessidades e anseios da sociedade sempre foi o desejo e 
desafio implícito das legislações em todo o mundo. Devido à diversidade de realidades as atuais 
normas acabam sendo omissas ou obscuras em certos pontos. Ocorre uma determinada 
segregação, tendo, por conseguinte a não utilização efetiva do direito. O Código Civil, 2002, 
surge como fruto no movimento de constitucionalização do direito privado no Brasil. Possui 
como capítulo inicial os direitos da personalidade, abordando dentre outros temas, a parte 
principiológica e a capacidade do indivíduo. Pela leitura do artigo 1º do diploma, está previsto 
que todos são capazes de direitos e deveres na ordem civil. Contudo, os artigos 3º e 4º trazem 
uma limitação com relação às pessoas que podem praticar pessoalmente os atos civis. Dando 
início a problemática em questão, a análise a ser feita é quanto à exclusão de determinados 
indivíduos e como reintegrá-los. Antes da alteração de 2015, constava que pessoas possuidoras 
de enfermidade ou deficiência mental, que não possuem o necessário discernimento para a 
prática dos atos civis, deveriam ser representadas por um curador. Depois de muitos debates e 
pesquisas realizadas por diversas instituições (APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, por exemplo, visando o atendimento de pessoas com atraso no desenvolvimento 
físico e psíquico), concluiu-se que se estimulados, esses indivíduos conseguem um amplo 
desenvolvimento motor e mental, conseguindo externar suas vontades. Alteração de extrema 
relevância para o mundo jurídico ocorreu com a Lei 13.146/2015, revogando o antigo artigo 3º 
e determinando como regra que absolutamente incapaz são apenas os menores de 16 anos. O 
artigo 4º também sofreu modificações, instituindo a curatela apenas sob ébrios habituais, 
viciados em tóxicos e para aqueles que, por causa transitória ou definitiva, não conseguem 
exprimir sua vontade. Passam as pessoas com discernimento mental reduzido a serem 
plenamente capazes para o Direito. Garante-se, agora, a inclusão social. Entretanto, mesmo a 
legislação visando o amplo atendimento, é preciso à modificação de acordo com a evolução da 
sociedade. Não basta apenas que as leis sejam alteradas, sendo necessárias outras medidas, 
como políticas públicas adequadas. No Brasil, a Constituição Da República de 1988 assegura 
em seu artigo 227, §3º, III a criação de programas especializados para pessoas portadoras de 
deficiência física, sensorial ou motora, bem como a integração dos adolescentes e jovens 
portadores da doença. Contudo, há uma carência de projetos que auxiliam a integração, 
resultando em problemas não exclusivamente brasileiros. Em Portugal há uma precariedade em 
políticas públicas. Instituído na Constituição da República Portuguesa de 1960, a escola deveria 
ser uma instituição inclusiva. Todavia, não é o que ocorre. Com a unificação do ensino, houve 
uma maior dificuldade de aprendizagem das crianças portadoras de deficiência, uma vez que 



possuem dificuldade no acompanhamento das aulas. Conclui-se que é imprescindível a 
participação das famílias destes indivíduos especiais, tanto no apoio como no estímulo do 
desenvolvimento, para que possam adquirir autonomia e capacidade de participar efetivamente 
da sociedade contemporânea. 
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