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No atual estágio da sociedade ( 
moção do amplo acesso à informação e 
parte das crianças e dos adolescentes, os ( 
diversos meios de comunicação, principalt 
míd ia aprox ima-se dos jovens, proporei< 
menores, o alcance de níveis de desen volv 

A fácil absorção dos conceitos t 

aos menores, além de prepará-los, faz cor 
cado econômico e de trabalho bem antes d 
vezes em tenra idade, o que, todavia, nà 
competência e habilidades. 

Colocam-se, neste momento, d 
pode praticar negócios jurídicos? Pode 
mente da participação de seus responsávei: 

EFetivamente, dentro desse novo 
atividades jurídicas desenvolvidas por mcnl 
no que tange ao exerc ício da empresa e su; 
redobrada atenção do jurista, seja na delin 
realidade factuaJ (possibilitando a emanei 
cial com economia própria , por exemplo 
oriunda do ordenamento jurídico, por fOI 

proteção à criança e ao incapaz, ainda qw 
nômico autorizador da emancipação. 

Assim, /l O primeiro capítulo tor 
capacidade, contemplando sua evolução ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


