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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: Sendo o Brasil signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, realizada em Nova York em 2007, o legislador nacional viu-se obrigado a 
normatizar os direitos e deveres, de natureza individual e coletiva, das pessoas pertencentes a 
este grupo. A deficiência, reconhecida como um conceito em constante evolução, foi 
normatizada com delicadeza na sua significação e limitação de todas as possíveis ocorrências 
no mundo fático. Assim, encontra-se em vigor a Lei nº. 13.146, de 06 de julho de 2015, também 
conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inovadora a lei, pois legisla sobre o direito 
assistencial as pessoas que dele necessitam, e que outrora era regulamentado somente pelo 
Código Civil de 2002 e pela lei processual vigente à época, existindo apenas o instituto da 
curatela para beneficiar e proteger; todavia, com a nova lei de inclusão criou-se a possibilidade 
da tomada de decisão apoiada, dentre inúmeros outros direitos que a legislação especifica criou. 
Entretanto, com a entrada em vigor da nova lei processual brasileira, o Código de Processo 
Civil de 2015, restaram alguns impasses e controvérsias quanto a objetivação, legitimidade e 
técnicas processuais para o exercício dos direitos das pessoas com deficiência perante a Justiça. 
O que vem causando discordância entre os doutrinadores civilistas e processualistas pátrios. 
Devendo ser solucionados sob pena da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
não cumprir o seu papel assistencial e protetivo. Portanto, frente a necessidade de resolver os 
embaraços criados, entre as duas normas legais, Estatuto de Inclusão e Código de Processo, 
será analisado os princípios norteadores da mencionada lei e também os que regem a nova lei 
processual, inclusive os julgados já publicados no país que dizem respeito ao instituto da 
curatela. Para ao final expor soluções ao correto exercício subjetivo de demandar na Justiça os 
direitos assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e bem como a possibilidade de 
cobra-los também.   
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