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RESUMO 

AZEVEDO, Júlio Camargo de. Tutela jurisdicional adequada às pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 2019. 307 p. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) – Faculdade 

de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

O presente trabalho tem por objetivo central discutir a viabilidade da adequação da tutela 

jurisdicional em favor de pessoas em situação de vulnerabilidade. Para alcance do escopo 

delineado a pesquisa dividiu-se em três partes. Na primeira etapa promoveu-se uma revisão 

bibliográfica acerca do instituto tutela jurisdicional abordando sua evolução histórica, teorias 

conceituais e principais classificações, sem prescindir de apontamentos referentes à 

importância da categoria para o estudo do processo civil contemporâneo à luz de uma 

perspectiva humanista. Na segunda etapa aprofundou-se o estudo jurídico da 

vulnerabilidade, evidenciando sua trajetória histórica, aportes filosóficos, conceito, espécies, 

classificações e fundamentos jurídicos de proteção. Na terceira etapa, investigou-se a relação 

entre vulnerabilidade e processo, destacando a importância de se buscar um processo civil 

inclusivo, participativo e não discriminatório. A seguir foram erigidas algumas balizas 

científicas para a adequação da tutela jurisdicional, tais como a consideração da condição 

vulnerável e a aplicação de vetores metodológicos, sendo exploradas hipóteses específicas 

de adequação, compilação que procurou sistematizar tanto técnicas processuais já previstas 

nas legislações protetivas, quanto hipóteses concretas de adaptação à luz do Código 

Processual de 2015. Por fim, cogitou-se da aplicação de um microssistema processual de 

proteção às vulnerabilidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tutela jurisdicional. Adequação procedimental. Pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

AZEVEDO, Júlio Camargo de. Appropriate judicial protection for people in vulnerable 

situation. 2019. 307 p. Dissertation (Master in Civil Procedure) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

The main goal of this study is to discuss the viability of procedural adaptation in favor of 

people in vulnerable situation. In order to reach the pointed scope, the research was divided 

in three parts. At the first stage, it promoted a bibliographical review about the judicial 

protection institute, insight of its historical evolution, conceptual theories and main 

classifications, without regarding the importance of the category for the contemporary study 

of civil procedure under its humanistic perspective. On the second stage, it deepened the 

juridical study of vulnerability, evidencing its historical trajectory, philosophical 

contributions, concept, species and classifications, as well as the main legal protection basis. 

Finally, in the third stage, it investigated the relationship between vulnerability and civil 

procedure, highlighting the importance of an inclusive, participatory and non-discriminatory 

civil procedure. Therefore, it established some scientific basis, such as the procedural 

consideration about vulnerable condition and the application of methodological principles. 

Hereafter, it explored specific hypotheses of procedural adequacy, compilation that meant 

to systematize both the procedural techniques already provided in the protective legislations 

and the concrete adaptions under the Procedural Code of 2015. Finally, it considered the 

application of a procedural micro-system of vulnerability protection. 

 

KEY WORDS: Judicial protection. Procedural adequacy. People in vulnerable situation. 
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INTRODUÇÃO 

1 NOTAS PRELIMINARES  

Há algum tempo, os estudiosos do processo vêm se preocupando com o tema da 

adequação da tutela jurisdicional. Fala-se, inclusive, em um “direito ao procedimento 

adequado”, na feliz expressão de Dinamarco. Afirma-se, nesse sentido, que a técnica processual 

deve abrir caminho à adequada tutela dos direitos, permitindo que situações carentes de 

chancela encontrem efetiva salvaguarda na garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, 

inc. XXXV, CF/88). 

Mas isso nem sempre foi assim. Por tentar afastar o processo de sua tradição 

privatista, a fase autonomista baniu o tema da tutela dos direitos dos estudos de Direito 

Processual, primando pela independência dos institutos processuais em relação às categorias de 

direito material. A retomada do tema à processualística moderna somente adveio por intermédio 

da visão instrumentalista do processo, corrente metodológica que colocou em destaque os 

resultados almejados sob o prisma da efetividade.  

Se é certo, entretanto, que a fase instrumentalista foi responsável pelo resgate 

científico da tutela dos direitos no plano processual, parece igualmente correto afirmar que o 

instrumentalismo enquanto metodologia não esgota ou resume o estudo contemporâneo da 

tutela jurisdicional. Sob o prisma do processo civil constitucional, o tema vem assumindo um 

papel científico cada vez mais destacado, polo metodológico em torno do qual orbitam estudos 

acerca de outros institutos processuais e sua disciplina.  

Com efeito, quando vista em uma perspectiva bifocal, a tutela jurisdicional pode 

ser pensada tanto pelo prisma dos resultados da atividade judicante, isto é, a partir dos aspectos 

práticos e jurídicos que a jurisdição exerce sobre o plano do direito material e sobre a vida das 

pessoas, quanto pelo prisma dos meios preordenados à consecução dos objetivos almejados, 

englobando aqui a dimensão do procedimento, da técnica processual, das garantias processuais 

e das formas executivas.  

Já no que toca ao seu conteúdo, a tutela jurisdicional vem sintetizando a aquilo que 

a doutrina ocidental convencionou denominar de processo justo (giusto processo; fair 

procedure; faires Verfahren), agregando os direitos à efetividade, à adequação da técnica 

processual e à razoável duração do processo. Daí porque possível, hodiernamente, cogitar de 
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uma tutela jurisdicional adequada, eis que adequar significa pressupor um nexo de finalidade 

entre o direito material afirmado e o instrumento processual utilizado para o alcance dos 

resultados úteis perseguidos.  

Ocorre, porém – e aqui reside o ponto alto da pesquisa que se pretende –, que a 

adequação da tutela jurisdicional no Estado Constitucional não pode se adstringir unicamente 

às necessidades abstratas do direito material. No paradigma constitucional do processo, o 

instituto deve centrar-se na proteção da pessoa, na garantia dos direitos fundamentais e na 

promoção dos direitos humanos, levando também em consideração as dificuldades concretas 

enfrentadas pelos cidadãos que buscam o acesso ao Poder Judiciário.  

Crível projetar, desse modo, uma reorientação funcional acerca da categoria da 

tutela jurisdicional no processo civil contemporâneo, a qual deve considerar não apenas a tutela 

dos direitos, mas também – e precipuamente – a tutela das pessoas. Muda-se, nesta perspectiva, 

o foco do processualista: da tutela do ordenamento jurídico abstrato para a tutela de pessoas de 

carne e osso. Plausível repensar, ademais, a técnica processual e o procedimento a partir das 

fragilidades evidenciadas pelos sujeitos processuais sob o crivo do contraditório. Um dos 

caminhos possíveis para este chamado humanitário à tutela jurisdicional decorre da 

consideração da vulnerabilidade no processo.  

O instituto, que não é novo, fazendo-se presente nas discussões humanas desde a 

Grécia Antiga, evoluiu de uma noção meramente biológica de fragilidade (“todo ser humano é 

vulnerável”) para alcançar uma noção contemporânea de risco social, transformando-se em 

dispositivo funcional relevante a indicar os processos de exclusão e as assimetrias de poder a 

que estão submetidos grupos sociais marginalizados.  

Não só. A interdisciplinariedade vivenciada pela vulnerabilidade em tempos pós-

modernos agrega a esta categoria um poderoso potencial prospectivo, orientador de um agir 

voltado à superação dessas condições de fragilidade. Desse modo, a vulnerabilidade deve ser 

encarada como ferramenta analítica vigorosa nos dias atuais, razão de sua ampla difusão nos 

mais diversos ramos do saber.  

Cotejando as ideias até aqui apresentadas, isto é, a concepção humanista da tutela 

jurisdicional e a noção contemporânea de vulnerabilidade, entende-se possível raciocinar a 

adequação da tutela jurisdicional a partir das situações de vulnerabilidade de indivíduos e 

grupos marginalizados no contexto nacional, calibrando o procedimento à luz das fragilidades 

sociais evidenciadas sob o crivo do contraditório.  

Essa mudança de postura, todavia, abriga cristalinos desafios. De saída, aponta-se 

a dificuldade de se trabalhar a temática da vulnerabilidade sob o prisma do Direito, conceito 
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interdisciplinar que pode tanto tangenciar a fragilidade de ordem biológica, inerente a todos os 

seres humanos, quanto a fragilidade de ordem sociocultural, derivada de relações de 

subordinação e assimetrias de poder que favorecem um exercício desigual de cidadania.  

No plano jurídico brasileiro, aliás, comumente o termo se associa a uma noção 

dogmática do Direito do Consumidor, fruto de sua expressa previsão no artigo 4º, inciso I, da 

Lei nº 8.072/1990. Referida vinculação à proteção das relações comerciais modernas, 

entretanto, nem sempre se coaduna com os pressupostos jusfilosóficos por que se pautam os 

direitos humanos, restringindo a dimensão conceitual da vulnerabilidade ao arquétipo legal 

instituído por normas destinadas a regular uma sociedade de consumo.  

Ademais, em que pese a popularização da expressão, grassa intensa insegurança 

jurídica sobre o manejo técnico da vulnerabilidade enquanto ferramenta epistemológica, fator 

que dificulta a abordagem jurídica voltada à compreensão do instituto, empobrecendo sua 

disposição heurística para a remoção de obstáculos procedimentais frente à garantia de acesso 

à justiça. Daí já se extrai a importância do presente trabalho, uma vez que a utilização da 

vulnerabilidade não deve se transformar em categoria científica de utilização utilitária ou 

intuitiva, favorecendo uma fragilização epistêmica. 

Outro fator de complicação refere-se à vasta miscelânea de grupos vulneráveis 

existentes na gramática social brasileira – ex: pessoas com deficiência, mulheres, idosos, 

crianças e adolescentes, afrodescendentes, quilombolas, indígenas, população LGBTI, 

refugiados, imigrantes e deslocados internos, pessoas em situação de rua etc. – fato este que, 

conjugado ao amplo arcabouço legislativo nacional e supranacional relativo às 

vulnerabilidades, dificulta a adequada identificação da parte vulnerável perante o Sistema de 

Justiça, assim como a adoção de medidas, apoios ou remédios jurídicos em favor desses 

sujeitos.  

Por fim, o caldo cultural em que jaz o processo civil atual, caracterizado pela tutela 

prioritária das relações patrimoniais, mercantis e fiscais, pelo alcance de índices massivos de 

produtividade e, mais recentemente, pelo tratamento da litigiosidade serial mediante a 

replicação de padrões decisórios, contribui para embaçar as lentes do processualista, 

impedindo-o muitas vezes de enxergar o processo enquanto instrumento democrático de tutela 

da diversidade e garantia de inclusão social de segmentos marginalizados. Some-se a tudo isso 

a baixa formação humanística dos profissionais que integram as instituições do Sistema de 

Justiça brasileiro, os quais, especialistas no saber dogmático, raramente conseguem oportunizar 

uma adequada identificação da vulnerabilidade no processo, carecendo, ademais, de um olhar 

sensibilizado em torno da dura realidade experimentada pela população excluída.  



20 
 

A propósito, há muito se fala em adequação judicial do procedimento, mas olvida-

se que a formação jurídica do profissional brasileiro é essencialmente generalista, dedutiva e 

dogmática, o que inviabiliza, na maioria das vezes, a adoção de medidas particulares, indutivas 

ou pragmáticas, transformando a exigência de adequação da tutela jurisdicional em verdadeiro 

mise en scène metodológico.  

Movido por estes desafios, mesmo assumindo os perigos de uma análise 

embrionária, esta pesquisa pretende se debruçar sobre o problema geral da adequação da tutela 

jurisdicional em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade, procurando compilar, de um 

lado, as técnicas processuais já previstas nas legislações protetivas, facilitando assim o caminho 

do jurista envolto neste vasto mar legislativo, sem prescindir de evidenciar, de outro, hipóteses 

concretas de adaptação das técnicas processuais inseridas no Código Processual de 2015, 

evitando que a adequação da tutela jurisdicional permaneça restrita às muradas da academia. A 

proposta é fornecer um substrato acadêmico que transite entre a teoria e a prática, servindo à 

emancipação dogmática de práticas jurídicas futuras. 

Para tanto, importante afiançar o plano de trabalho projetado. 

2 PLANO DE TRABALHO 

Na etapa inicial da pesquisa, optou-se por uma revisão bibliográfica da categoria da 

tutela jurisdicional, investigando sua evolução histórica, delimitação conceitual, espécies e 

principais classificações existentes no Direito Processual Civil brasileiro, sem prescindir de 

breves menções à temática das tutelas jurisdicionais diferenciadas, levando em consideração a 

influência exercida pelo processo civil italiano. Doutro giro, deixou-se de analisar perspectivas 

da tutela jurisdicional relacionada a outros ramos do Direito nacional, como, verbi gratia, a 

tutela jurisdicional penal, a tutela jurisdicional trabalhista, a tutela jurisdicional eleitoral etc. 

No segundo capítulo, buscou-se assentar o estado d’arte que a categoria galga no 

cenário processual hodierno, eixo metodológico em torno do qual orbita a explicação de outros 

institutos processuais, sintetizando a noção de processo justo (tutela jurisdicional efetiva, 

adequada e tempestiva). Doravante, apresentou-se a chamada tutela jurisdicional humanista, 

visão que realça a tutela das pessoas como finalidade precípua do processo civil contemporâneo. 

Na segunda etapa da pesquisa, investiu-se inicialmente em uma apresentação geral 

da categoria da vulnerabilidade, evitando que sua natureza interdisciplinar ofuscasse a adequada 

compreensão e extensão do termo, fragilizando sua real utilidade jurídica. Partindo deste 
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objetivo geral, alguns objetivos específicos foram predeterminados. Ei-los: i) apresentar a 

trajetória evolutiva e as principais noções conceituais de vulnerabilidade; ii) evidenciar os 

aportes filosóficos para o estudo jurídico da vulnerabilidade (multiculturalismo, insuficiência 

da igualdade material distributiva e apresentação das teorias do reconhecimento); iii) delimitar 

um conceito jurídico de vulnerabilidade, apresentando seus elementos estruturante e distintivos; 

iv) elucidar as principais características, classificações, espécies e distinções terminológicas 

referentes à categoria, abordando, ao final, o fenômeno da hipervulnerabilidade.  

No segundo capítulo foram apresentados os fundamentos jurídicos que oferecem 

supedâneo à tutela jurídica da vulnerabilidade no contexto nacional, abordando-se a dignidade 

da pessoa humana, a cláusula constitucional de antidiscriminação, os tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos, além das 100 Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das 

Pessoas em Condição de Vulnerabilidade. 

Na terceira e última etapa, objetivou-se investigar a complexa relação entre 

vulnerabilidade e processo, evidenciando-se a problemática da dupla reivindicação por justiça 

contemporânea (redistribuição e reconhecimento) a partir da noção de processo justo. Por 

conseguinte, valendo-se das premissas jusfilosóficas soerguidas para o tratamento jurídico da 

vulnerabilidade, discutiu-se o lugar do processo civil no paradigma multicultural, a 

insuficiência dos remédios processuais redistributivos, além das novas exigências normativas 

impostas pelo reconhecimento da diversidade de indivíduos e grupos vulneráveis.  

A partir destas linhas mestras, novos objetivos específicos foram delineados: i) 

demonstrar a importância de um processo civil não discriminatório, que combata o hate speech 

processual e a emissão de críticas ou juízos morais sobre o “modo de ser” ou sobre o “projeto 

de vida” da pessoa em condição de vulnerabilidade; ii) evidenciar a importância do respeito à 

diferença no processo, permitindo a adequada identificação da vulnerabilidade e o combate à 

anulação processual da diferença; iii) ressaltar a necessidade de um processo civil inclusivo, 

que invista em medidas administrativas de facilitação ao acesso à justiça e em técnicas 

processuais adaptadas às situações de vulnerabilidade presentes nos foros; iv) destacar a 

relevância da valorização da autonomia individual, da liberdade de escolha e da participação de 

sujeitos vulneráveis nos processos a eles concernentes, evitando-se uma adequação processual 

paternalista ou assistencialista. No quinto capítulo, optou-se por explorar os instrumentos de 

tratamento da vulnerabilidade no processo, ações afirmativas processuais que foram 

especificadas à luz da classificação operada no segundo capítulo (socioeconômicas e 

socioculturais). 
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Por derradeiro, o sexto capítulo foi responsável por estabelecer a delimitação de 

análise, recorte temático que se demonstra importante tanto pelos caminhos que abrem quanto 

pelas restrições reveladas. Dois foram os recortes assumidos: a dimensão da adequação da tutela 

jurisdicional e a análise da vulnerabilidade sociocultural.  

À luz do primeiro recorte, objetivou-se compilar tanto as ações afirmativas 

processuais estabelecidas em face de indivíduos vulneráveis pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, quanto as possíveis hipóteses concretas de adaptação do procedimento e das técnicas 

processuais inseridas no Código Processual de 2015. Como estruturação, optou-se pela 

sistematização embasada nos grandes temas de Direito Processual Civil, a partir da topografia 

adotada pela Codificação de 2015. Passou-se, assim, pelas normas fundamentais do processo, 

métodos consensuais de resolução de conflitos, competência, representação processual e 

assistência jurídica, intervenção de terceiros, forma dos atos processuais, convenções 

processuais, tutelas provisórias, fases do procedimento comum (postulatória, saneadora, 

instrutória, decisória, recursal e executiva), procedimentos especiais, até alcançar a sistemática 

dos precedentes e o tratamento da litigância repetitiva. Adotou-se como método de análise a 

perspectiva dogmática.  

Doutro giro, deixou-se de investigar critérios relacionados à efetividade ou à 

tempestividade processual, tais como fatores de eficiência, de infraestrutura judiciária, de 

gerenciamento de casos, assim como coeficientes de letargia do processo e avaliações de 

desempenho por critérios quantitativos. Ademais, muito embora grande parte das técnicas 

analisadas também ostentem aplicabilidade perante a seara do processo coletivo, este trabalho 

optou por não se debruçar sobre as especificidades procedimentais relacionadas à tutela dos 

direitos transindividuais de grupos vulneráveis, centrando-se na tutela individual e na 

Codificação de 2015. 

Já como segundo recorte proposto, a avaliação recaiu sobre as hipóteses de 

vulnerabilidade sociocultural, isto é, fragilidades sociais ligadas à diversidade cultural-

identitária de grupos historicamente discriminados. A delimitação empreendida dialoga, 

portanto, com a classificação introduzida na segunda parte desta pesquisa (vulnerabilidade 

socioeconômica e vulnerabilidade sociocultural), objetivando alcançar pessoas com 

deficiência, mulheres, idosos, crianças e adolescentes, afrodescendentes, quilombolas, 

indígenas, população LGBTI, refugiados, imigrantes e deslocados internos e, mais 

restritamente, pessoas em situação de rua. 

Não foram avaliadas, de outra banda, identidades socioculturais menos presentes 

na realidade forense brasileira, tais como os ciganos, os grupos faxinais, as comunidades 
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ribeirinhas, as quebradeiras de coco babaçu, as vazanteiras, as geraizeiras, os seringueiros, as 

catingueiras, os castanheiros, o que não impede sejam estes grupos abarcados pelos 

instrumentos protetivos aqui elencados, especialmente à luz da proposta de intercomunicação 

das regras protetivas.  

O trabalho também deixar de abordar situações envolvendo vulnerabilidades 

socioeconômicas, aqui compreendidos os enfermos, os hipossuficientes econômicos, os 

trabalhadores, os analfabetos, os sem-moradia, os sem-terra, além dos consumidores. Embora 

de suma relevância para a reversão dos quadros de desigualdade no país, considerou-se que tais 

grupos já contam com bibliografia considerável no Direito Processual brasileiro. Por tais razões, 

optou-se por conferir enfoque específico às hipóteses de vulnerabilidade sociocultural e ao 

tratamento processual de indivíduos e grupos historicamente discriminados.  

Compreende-se que o recorte proposto atende a uma perspectiva funcional e 

pragmática relacionada à Ciência Processual, orientando a sistematização e a aplicação 

pragmática de remédios processuais inclusivos, além de evitar o indesejado tratamento das 

vulnerabilidades identitárias pela via única dos remédios redistributivos.  

Sobreleva referir, por fim, em termos de delimitação de análise, que este estudo não 

pretende esgotar todas as hipóteses de adequação da técnica processual relacionadas a cada um 

dos grupos vulneráveis aqui suscitados, tarefa invencível que não contribuiria para a extração 

de um fio de racionalidade comum envolvendo a tutela jurisdicional destes indivíduos. A 

proposta, ao invés, é compilar os principais remédios afirmativos que se relacionam à tutela 

jurisdicional de grupos identitários marginalizados, projetando uma aplicação sistemática das 

técnicas desvendadas em favor de milhares de cidadãos vulneráveis que batem cotidianamente 

às portas do Poder Judiciário em busca de acesso (adequado) à Justiça. 

Acima de tudo, que este seja um trabalho útil para o cotidiano dos foros. É o que 

humildemente se deseja. 
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7 NOTAS CONCLUSIVAS 

1. A passagem da fase privatista para a fase autonomista foi determinando para o banimento do 

tema da tutela jurisdicional dos estudos de Direito Processual, ruptura influenciada pelo 

afastamento científico do processo em relação ao direito material. A retomada do tema à 

processualística moderna somente se desenvolve a partir do instrumentalismo, fase 

metodológica que favoreceu o estudo do direito processual à luz do direito material, resgatando 

a tutela jurisdicional enquanto categoria científica e objeto de análise do processo civil 

contemporâneo.  

 

2. Conceitualmente, a tutela jurisdicional consubstancia espécie de tutela jurídica tout court, 

referindo-se ao amparo que, por obra da jurisdição, o Estado presta às pessoas e aos direitos 

materiais via processo em contraditório. Trata-se de direito fundamental que pode ser pensado 

tanto pelo prisma do resultado da atividade jurisdicional, isto é, a partir dos aspectos práticos e 

jurídicos que a decisão exerce sobre o direito material e sobre a vida das pessoas, quanto pelo 

prisma dos meios preordenados à consecução dos resultados prometidos, englobando o 

procedimento, a técnica processual e as formas executivas.  

 

3. Em sua extensão subjetiva, a tutela jurisdicional alcança indistintamente tanto ao autor 

quanto ao réu. Nesta ótica, a experiência jurisdicional da tutela do direito agrega não apenas a 

preservação de direitos materiais, mas também a preservação de direitos e garantias processuais, 

como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Não há, igualmente, diferença 

qualitativa entre a tutela jurisdicional prestada ao autor e aquela dirigida ao réu, a qual se 

diferencia apenas em razão da intensidade do amparo jurídico dirigido ao vencedor. Já em sua 

extensão objetiva, a tutela jurisdicional abrange não apenas a tutela do ordenamento objetivo, 

mas também – e precipuamente – a tutela das pessoas. Tal se verifica, especialmente, quando a 

atividade jurisdicional recai sobre pretensões que demandam proteção ao patrimônio existencial 

dos sujeitos processuais. 

 

4. No que tange a seu conteúdo, o direito fundamental à tutela jurisdicional sintetiza o chamado 

processo justo (giusto processo; fair procedure; faires Verfahren), orientando-se por três 

dimensões definidas pela doutrina contemporânea: i) direito à efetividade do provimento 

jurisdicional; ii) direito à adequação do procedimento e da técnica processual; iii) direito à 
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tempestividade. Todas estas dimensões concorrem para a garantia do direito fundamental à 

tutela jurisdicional. 

 

5. O paradigma constitucional do processo impõe uma reorientação funcional do clássico 

conceito de tutela jurisdicional, migrando da ideia de tutela de direitos subjetivos abstratos para 

a ideia de tutela das pessoas. A tutela jurisdicional humanista, portanto, é aquela que coloca 

em realce os compromissos políticos e sociais do Direito Processual Civil em relação à proteção 

da dignidade do homem e à promoção dos direitos humanos (artigos 1º, 8º e 13 do Código 

Processual de 2015).  

 

6. Sob o prisma da adequação, a adoção de uma tutela jurisdicional humanista implica pensar a 

predisposição da técnica processual levando-se em consideração as necessidades concretas das 

pessoas que acessam o Poder Judiciário em situação de fragilidade. Cumpre, portanto, à técnica 

processual a missão constitucional de ofertar meios operacionais para que a tutela jurisdicional 

não implique fator de injustiça procedimental às partes.  

 

7. À luz dos compromissos políticos e sociais assumidos pelo Estado Constitucional brasileiro, 

a adequação da técnica processual não pode deixar de considerar a vulnerabilidade dos sujeitos 

processuais que acessam a justiça na defesa de seus direitos, resguardando, de um lado, sua 

dignidade, igualdade e diversidade, e combatendo, de outro, a discriminação, a exclusão e a 

estigmatização, elementos que obstaculizam o acesso à ordem jurídica justa. 

 

8. Embora compreenda uma ferramenta interdisciplinar vigorosa em tempos atuais, quando 

pensada pelo prisma do Direito a vulnerabilidade deve evitar uma aproximação com a 

vulnerabilidade natural (inerente a todo ser humano). Deve, ao invés, ser pensada sob uma ótica 

deontológica, capaz de orientar ações voltadas ao adequado tratamento de situações de risco 

social, servindo de princípio progressivo à superação de condições de fragilidade. 

 

9. São consideradas premissas epistemológicas ao estudo jurídico da vulnerabilidade, o 

multiculturalismo, a insuficiência da igualdade material distributiva e as teorias sobre o 

reconhecimento. Possível concluir, portanto, que: i) a questão da vulnerabilidade de indivíduos 

e grupos encontra-se hoje inserida no paradigma multicultural da sociedade globalizada; ii) o 

princípio da igualdade substantiva, instrumentalizado por meio de remédios redistributivos de 

bens e recursos, é insuficiente ao adequado tratamento de muitas reivindicações 
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contemporâneas por justiça, as quais almejam não apenas redistribuição, mas também 

reconhecimento; iii) face à importância do reconhecimento da diferença para uma existência 

digna, necessário investir em medidas inclusivas que permitam a valorização da diversidade, o 

enfrentamento de injustiças culturais e a eliminação de padrões discriminatórios envolvendo 

grupos marginalizados. 

  

10. Juridicamente, a vulnerabilidade pode ser conceituada como a situação de predisposição a 

um risco social, ostentada por um sujeito ou grupo, a qual, em função de determinantes 

históricas, sociais e culturais, favorece uma condição específica de violação de direitos 

humanos, reprodutora de situações de desrespeito, subjugação, assimetria de poder ou 

diminuição da cidadania, ofendendo a existência digna. 

 

11. São elementos tipificadores da vulnerabilidade o elemento estruturante e os elementos 

distintivos. O elemento estruturante revela-se na condição vulnerável, a qual, por sua vez, reúne 

as noções de risco social e violação de direitos humanos. Já os elementos distintivos congregam 

qualificativos da vulnerabilidade na gramática social contemporânea, podendo se manifestar 

em razão da idade, do gênero, da raça, da etnia, do estado físico ou mental, da situação 

socioeconômica, dentre outras experiências sociais.  

 

12. São características da vulnerabilidade a construtividade, a reversibilidade, a transitividade 

e a interseccionalidade. A primeira indica que a vulnerabilidade deve ser considerada como um 

constructo, originado de fatores históricos, sociais e políticos reproduzidos ao longo do tempo. 

A segunda aponta que a vulnerabilidade apresenta uma descontinuidade viável à luz de práticas 

sociais que amenizam o processo de marginalização. A terceira informa que a vulnerabilidade 

é mutável no tempo, sendo dinamicamente moldada por relações sociais. Por fim, a quarta 

indica que as diferentes manifestações da vulnerabilidade sofrem influência recíproca na 

interação social. 

 

13. À luz da dualidade de reivindicações por justiça na contemporaneidade (redistribuição e 

reconhecimento), possível classificar a vulnerabilidade em socioeconômica e sociocultural. No 

primeiro caso, vincular-se-ia à desigual distribuição de bens e recursos sociais, demandando 

medidas redistributivas para seu adequado tratamento, à luz do princípio da isonomia. No 

segundo caso, imbricar-se-ia às reivindicações de ordem cultural, histórica ou identitária, cujas 

aspirações por reconhecimento reclamam medidas inclusivas à luz da do respeito à diferença. 
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Assim, enquanto a igualdade se opõe à desigualdade revelada pela injusta distribuição de bens 

e recursos sociais, a diferença se opõe à padronização social e ao arquétipo homogêneo, 

combatendo a desintegração social derivada do não reconhecimento de identidades.  

 

14. Formam espécies socioculturais de vulnerabilidade a etária, a biopsíquica, a étnica-racial 

e a de gênero. No primeiro grupo encontram-se crianças, adolescentes, jovens e idosos. No 

segundo, as comunidades tradicionais (índios, quilombolas, etc.), minorias étnicas (migrantes, 

refugiados etc.) além de discriminados raciais (caso dos negros). No terceiro, situam-se as 

pessoas com deficiência (física, intelectual ou sensorial). Já a vulnerabilidade de gênero reúne 

fragilidades sofridas por mulheres e pela população LGBTI. Há ainda grupos historicamente 

discriminados que se caracterizam por carregar uma intersecção natural de vulnerabilidades, 

como ocorre por exemplo em relação às pessoas em situação de rua. 

 

15. O conceito jurídico de vulnerabilidade não se confunde com o conceito de minoria (noção 

numérica ou quantitativa de um grupo em relação à sociedade majoritária), hipossuficiência 

(incapacidade socioeconômica de suprimento das próprias necessidades) ou vitimização 

(situação decorrente de um dano ou prejuízo efetivo). Por sua vez, a hipervulnerabilidade 

corresponde à concorrência de mais de um fator de vulnerabilidade experimentado nas mesmas 

circunstâncias de tempo e espaço. 

 

16. São fundamentos jurídicos gerais da tutela da vulnerabilidade sociocultural: a dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/1988), a cláusula constitucional de antidiscriminação (art. 

3º, inc. IV, CF/1988), o Direito Internacional dos Direitos Humanos e as 100 regras de Brasília 

sobre Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade. 

  

17. Para que se possa cogitar de um processo justo, síntese epistemológica do direito 

fundamental à tutela jurisdicional, necessário que o processo civil atenda a ambas as 

reivindicações contemporâneas por justiça, oferecendo não apenas remédios redistributivos 

como forma de adequado tratamento da vulnerabilidade socioeconômica, mas também 

remédios inclusivos como forma de adequado tratamento da vulnerabilidade sociocultural. 

 

18. No paradigma democrático e multicultural, o processo civil deve cercar-se dos instrumentos 

e garantias necessárias para assumir, sempre que a realidade assim impuser, uma perspectiva 

procedimental contramajoritária, impedindo que a técnica processual se coloque a serviço da 
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exclusão, da estigmatização ou do desrespeito à diferença. Sintetizando: os grupos vulneráveis 

têm direito à igualdade procedimental quando a diferença os inferioriza e à diferenciação 

procedimental quando a igualdade os descaracteriza. 

 

19. O processo de cunho social, que se propõe a compensar os déficits de igualdade material 

entre as partes, revela-se insuficiente ao adequado tratamento dos conflitos que mantém em seu 

âmago questões identitárias ou pretensões ligadas a discriminações histórico-culturais. Essa 

constatação denuncia não apenas as limitações da socialização processual para o enfrentamento 

dos processos de exclusão decorrentes das relações de subordinação e risco social, mas também 

a necessidade de se repensar o formalismo e a técnica processual a partir destes “novos 

problemas”. Necessário, portanto, que o processo civil considere, ao lado das vulnerabilidades 

socioeconômicas, as vulnerabilidades socioculturais presentes nos casos concretos, evitando 

que a noção de igualdade opere sob a premissa da anulação da diferença.  

 

20. A consideração da vulnerabilidade sociocultural não configura um compromisso meramente 

ético ou político do processo civil, uma vez que, por encontrar-se inserido no paradigma 

constitucional (art. 1º, CPC/2015), a disciplina processual deve migrar do plano axiológico para 

o plano deontológico a partir da concretização de princípios, regras e postulados estabelecidos 

na Constituição Federal de 1988, dentre os quais é possível destacar o respeito à dignidade 

humana, a promoção da cidadania, a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária e o 

combate ao preconceito e à discriminação, assim como a proteção dos direitos humanos 

decorrentes de tratados internacionais ratificados pelo Brasil (art. 13, CPC/2015). Por questão 

de coerência metodológica, portanto, o processo civil deve concretizar ações, políticas, 

remédios e apoios em prol de segmentos vulneráveis da população.  

 

21. Como novas exigências por justiça derivada da consideração da vulnerabilidade 

sociocultural pelo processo, possível elencar: i) a necessidade de um processo civil não 

discriminatório, vedando-se a reprodução do hate speech processual e a emissão de críticas 

morais ou juízos de valor sobre o “modo de ser” ou sobre o “projeto de vida” de pessoas em 

condição de vulnerabilidade; ii) a necessidade de um processo civil que respeite à diferença, 

garantindo-se a adequada identificação do sujeito vulnerável carente de proteção; iii) a 

necessidade de um processo civil inclusivo, voltado a facilitar o acesso à justiça de segmentos 

vulneráveis, seja mediante a adaptação de remédios processuais específicos, seja mediante a 

remoção de obstáculos administrativos ou judiciários indevidos; iv) a necessidade de um 
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processo civil que valorize a autonomia individual, a liberdade de escolha e a participação de 

sujeitos vulneráveis.   

 

22. “Ações processuais afirmativas” ou “discriminações processuais positivas” são 

instrumentos voltados a conferir adequado tratamento à vulnerabilidade no processo. Estas 

medidas se desenvolvem em dois planos: a) legislativo, que envolve a formulação de 

procedimentos e remédios processuais in abstrato; b) jurisdicional, que permite a adequação 

procedimental frente às situações de vulnerabilidade concretamente apresentadas. Possível 

cogitar ainda de ações afirmativas processuais redistributivas, tendo por objeto medidas e 

apoios voltados a renivelar desigualdades de natureza socioeconômica, e de ações afirmativas 

processuais inclusivas, tendo por escopo o enaltecimento da diversidade e a particularização da 

diferença.  

 

23. A tutela jurisdicional humanista ergue-se enquanto premissa à adequação da tutela 

jurisdicional em favor de indivíduos e grupos vulneráveis, eis que, ao centrar suas preocupações 

na tutela de pessoas e não na tutela de direitos subjetivos abstratos, permite um repensar do 

formalismo processual, projetando novos rumos procedimentais ao adequado acesso à justiça 

de populações marginalizadas.  

 

24. São fundamentos normativos da adequação da tutela jurisdicional em favor de indivíduos 

vulneráveis, a garantia fundamental de inafastabilidade de jurisdição (art. 5°, inc. XXXV), a 

proteção e a promoção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/1988; art. 8°, 

CPC/2015), a cláusula constitucional de antidiscriminação (art. 3º, inc. IV), os mandamentos 

de flexibilização contidos nos tratados internacionais de direitos humanos e as 100 Regras de 

Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em condição de Vulnerabilidade.  

 

25. Relevante que o procedimento permita a avaliação concreta pelo magistrado da condição 

vulnerável suscitada pela parte, condição de possibilidade para a adaptação da técnica 

processual às situações de fragilidade sociocultural. Consubstanciam nortes à atividade de 

avaliação concreta da vulnerabilidade no processo pelo magistrado as regras 1.3 e 1.4 das 100 

Regras de Brasília e a cláusula-geral de avaliação judicial da vulnerabilidade incluída no 

parágrafo único do artigo 190 do Código Processual de 2015. Constituem ainda vetores 

metodológicos voltados a subsidiar a atividade jurisdicional de adequação da técnica processual 

em favor de indivíduos vulneráveis os princípios: a) pro persona, o qual assegura prioridade à 
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norma mais favorável, diante de situações de antinomia normativa ou entrecruzamento de 

vulnerabilidades; b) favor vulnerabilis, que impõe o favorecimento da parte vulnerável como 

premissa à flexibilização das regras processuais; c) da adaptação razoável, o qual visa 

incentivar uma acomodação razoável dos interesses de grupos vulneráveis na flexibilização das 

normas processuais, amenizando o impacto desproporcional que a adaptação cega pode surtir 

em relação a grupos não hegemônicos; d) in dubio pro vulnerabilis, que impõe um 

favorecimento hermenêutico do sujeito vulnerável, diante de várias interpretações possíveis das 

regras processuais; e) da proteção integral, o qual visa garantir um tratamento integrado das 

situações peculiares de fragilização e risco social; f) da não fruição obrigatória da ação 

afirmativa, o qual assegura a excepcionalidade da adequação jurisdicional e a valorização da 

autonomia da vontade da parte vulnerável, a qual não está obrigada ao desfrute de nenhuma 

medida afirmativa processual.  

 

26. No que toca à sistematização das principais ações afirmativas processuais contidas nas 

legislações protetivas, curial apontar: i) a adaptação do procedimento consensual de resolução 

de conflitos a partir das regras 43 e 44 das 100 Regras de Brasília; ii) a adoção da jurisdição 

mais favorável (forum shopping) com base no artigo 15 da Lei Maria da Penha; iii) o suprimento 

do pressuposto processual da capacidade postulatória com base nos artigos 12, §1º, 19 e 27 da 

Lei Maria da Penha, 87 da Lei Brasileira de Inclusão, 49, inciso IV, da Lei nº 12.594/2012 e 

regras 33 e 34 das 100 Regras de Brasília; iv) a garantia de assistência jurídica integral e gratuita 

prestada pela Defensoria Pública com fulcro nas regras 28, 29 e 30 das 100 Regras de Brasília; 

v) a extensão da intervenção de terceiro in favor vulnerabilis instituída no artigo 206 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente; vi) a extensão da tramitação prioritária de autos com fulcro no 

artigo 1.048 do Código Processual de 2015, 71 do Estatuto do Idoso, 152, §1º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e 33 da Lei Maria da Penha; vii) a concentração de atos processuais 

e a valorização da oralidade com supedâneo nas regras 35 e 69 das 100 Regras de Brasília; viii) 

a ampliação das hipóteses de segredo de justiça com base no artigo 143 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e na regra 76 das 100 Regras de Brasília; ix) a autorização do processamento 

nas férias forenses e a prática de atos em horários noturnos com suporte no artigo 14, parágrafo 

único, da Lei Maria da Penha; x) a flexibilização dos prazos processuais com fulcro no artigo 

198, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente; xi) o conhecimento de pedidos de 

medidas protetivas de urgência deduzidos por sujeitos vulneráveis com base nos artigos 98 a 

102 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 43 a 45 do Estatuto do Idoso, 18 a 23 da Lei 

Maria da Penha, 10, parágrafo único, da Lei Brasileira de Inclusão e 4º da Lei Nacional de 
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Migração; xii) o apoio de equipes multidisciplinares com supedâneo nas regras 41, 64 e 65 das 

100 Regras de Brasília, 29 a 32 da Lei Maria da Penha, 150 e 151 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e 2º, §1º, 4º, inciso I, e 36, §1º, da Lei Brasileira de Inclusão; xiii) a extensão das 

especificidades recursais previstas nos artigos 198 a 199-E do Estatuto da Criança e do 

Adolescente a outros grupos vulneráveis. 

 

27. No que tange à sistematização das hipóteses de flexibilização do procedimento e adaptação 

das técnicas processuais inseridas no Código Processual de 2015, relevante mencionar: i) o 

combate ao hate speech processual com base no princípio da boa-fé objetiva (arts. 5º, 77, 78 e 

80); ii) a valorização da autonomia, do direito à informação e da participação com fulcro nos 

princípios da cooperação e do contraditório (arts. 6º, 9º e 10); iii) a flexibilização das regras de 

competência territorial (arts. 47 e 53); iv) a realização de atos jurisdicionais em locais diversos 

do fórum (art. 751); v) a intimação pessoal da parte, excepcionando a regra da citação epistolar 

(art. 247); vi) a comunicação processual por via eletrônica (arts. 193 a 195); vii) a adaptação de 

prazos processuais (art. 139, inc. VI); viii) o controle das convenções processuais em razão da 

vulnerabilidade (art. 190, par. ún.); ix) o respeito ao nome social em demandas envolvendo 

identidade de gênero e a flexibilização da regra de qualificação da petição inicial em casos de 

pessoas em situação de rua ou abrigo (art. 319); x) a dispensa do ônus da impugnação específica 

dos fatos (art. 341); xi) a não aplicação dos efeitos da revelia em caso de ausência justificada e 

a possibilidade de complementação extemporânea da defesa; xii) a distribuição dinâmica do 

ônus da prova (art. 373); xiii) o controle difuso de convencionalidade de sentenças internas 

contrários às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos; xiv) a aplicação de 

medidas executivas atípicas na tutela do crédito de sujeitos vulneráveis (arts. 139, inc. IV, 297 

e 536, 537 e 538); xv) a dispensa de caução para levantamento de depósito e para a concessão 

de efeito suspensivo aos embargos à execução; xvi) a adaptação do procedimento especial de 

“interdição”, em respeito aos direitos da pessoa com deficiência; xvii) a flexibilização da 

obrigatoriedade da sessão consensual no procedimento especial de família em caso de pessoas 

em situação de violência; xviii) a utilização da técnica de distinção (distinguishing) como 

garantia do direito à diversidade; xix) a utilização da técnica de superação (overruling) como 

garantia de revisão de precedentes contrários aos direitos humanos de grupos vulneráveis (arts. 

489, §1º, VI); xx) a ampliação da participação de grupos vulneráveis na formação dos 

precedentes judiciais, por meio da adaptação das regras envolvendo a admissão do amicus 

curiae e a participação de interessados no incidente de demandas repetitivas (arts. 138, 983 e 

984). 
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28. A proposta de um microssistema processual protetivo calha à promoção de uma tutela 

jurisdicional adequada às pessoas em condição de vulnerabilidade sociocultural. Juridicamente, 

o microssistema se fundamentaria na indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, 

nas 100 Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade, 

assim como no artigo 13 da Lei Maria da Penha, o qual prevê norma expressa de reenvio em 

relação às regras do Estatuto do Idoso e do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo a 

intercomunicabilidade das regras protetivas. 
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