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RESUMO 

 

A publicação do Código de Processo Civil de 2015 deu novas diretrizes ao Direito processual 

civil brasileiro, destacando-se o caráter humanístico que passou a integrar as suas normas. O 

presente trabalho, assim, trata de uma das inovações trazidas pelo referido diploma, qual seja, 

o negócio jurídico processual atípico, disciplinado pelo art. 190, com recorte metodológico 

em uma das limitações impostas pela lei: a vulnerabilidade para negociar processualmente. 

Nesse sentido, o estudo atém-se à evolução histórica e jurídica da disposição dos interesses 

das partes, evidenciando os contornos da vontade e limites sofridos por ela na atualidade. 

Ademais, destaca a essencialidade da manifestação de vontade para a existência do negócio 

jurídico, inclusive o processual atípico, e enfrenta a limitação imposta pelo parágrafo único do 

referido artigo no que se refere à situação de manifesta vulnerabilidade. Faz-se, então, uma 

conceituação e análise da vulnerabilidade nos âmbitos material e processual do Direito, por 

intermédio de uma abordagem transversal doutrinária e legal, revelando as técnicas e meios 

de sua tutela na esfera jurídica. Além disso, demonstra de que maneira a situação de 

desigualdade causada pela vulnerabilidade reclama tratamento distinto para a manutenção e 

preservação do princípio da igualdade em sentido material.  Finalmente, essa dissertação 

estuda a (im) possibilidade de celebração de negócio jurídico processual atípico por 

vulneráveis, diante do questionamento referente à validade da manifestação da vontade das 

pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade, estabelecendo os critérios e limites 

para esse tipo de situação. 

 

Palavras chaves: Manifestação da vontade; vulnerabilidade; negócio processual atípico; 

parágrafo único do art. 190 do CPC/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

The publication of the new 2015 Code of Civil Procedure resulted in new guidelines to 

Brazilian procedural law, emphasizing the humanistic character of its rules. Thus, the current 

work addresses one of the innovative rules deriving from this code, which is the atypical 

contract procedure, dealt with in Article 190, focusing its methodology in one of the 

limitations imposed by law: the vulnerability to negotiate within the legal procedure. In this 

respect, this study concentrates on the historical and legal evolution of the abnegation of the 

parties’ intentions, presenting aspects of the parties’ will and the limits currently imposed to 

them. In addition, it highlights the importance of expressing the parties’ will as a requirement 

for the existence of a legal transaction, including the atypical procedural one, facing the 

limitation imposed by the sole paragraph of the aforementioned article in situations of evident 

vulnerability. Furthermore, this work conceptualises and analyses the substantive and 

procedural legal aspects of vulnerability, by introducing a cross section approach of the 

doctrine and legal rules, revealing the techniques and forms of its legal protection. Moreover, 

this study demonstrates how the inequality caused by the vulnerability requires a distinct 

treatment in order to safeguard the substantive side of the principle of equality. Finally, this 

dissertation analysis the impossibility (or possibility) of vulnerable individuals entering into 

atypical contract procedure, due to the questioning regarding the validity of the expression of 

will by vulnerable parties, establishing criteria and limits to these situations. 

  

Key-words: Expression of the parties’ will’ vulnerability; atypical contract procedure; sole 

paragraph of article 190 of the 2015 Code of Civil Procedure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Novo Código de Processo Civil brasileiro inaugura um sistema processual inovador, 

cooperativo, com paridade de tratamento no que se refere ao exercício das faculdades e 

direitos processuais, além de ampla garantia do contraditório e da ampla defesa. Ao lado de 

modificações estruturais, entre outras alterações, expressamente insere no ordenamento 

jurídico pátrio a possibilidade de elaboração de negócios processuais, inclusive atípicos.  

As partes passam, assim, a ter a liberdade de autorregramento dos seus interesses, dentro do 

processo, causando, portanto, modificações no procedimento. O art. 190 do CPC/2015 

permite a dita negociação processual para os processualmente capazes, sobre direitos que 

admitam autocomposição.  

Mais do que tais requisitos, que não são propriamente objeto de estudo do presente trabalho, o 

parágrafo único do mencionado artigo confere ao magistrado, de ofício ou a requerimento, a 

obrigação de controlar a validade de tais convenções, recusando-lhes aplicação se, ainda que 

obedecidas às limitações estabelecidas no caput, envolver parte que se encontre em manifesta 

situação de vulnerabilidade.  

Embora o assunto, negócio jurídico processual, por si só, seja contemporâneo e arrojado, o 

recorte metodológico dessa dissertação localiza-se no estudo da vulnerabilidade para 

celebração de negócio jurídico processual atípico.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, então, será necessário analisar a evolução de 

pensamento da autonomia privada, assim como analisar a aplicação do autorregramento de 

interesses particulares no processo civil, enquanto ramo de Direito público. Será necessário 

enfrentar, mesmo que brevemente, a dicotomia existente entre esta esfera e o Direito privado, 

sob a ótica da uniformidade jurídica, pautada em uma lógica normativa, que deve influenciar 

todos os ramos do Direito.  

Para atingir esse objetivo, imprescindível observar o desenvolvimento do estudo da 

manifestação da vontade, especialmente no Direito civil, pois matéria na qual a discussão foi 

intensificada e oferece alicerce para a compreensão das suas inafastáveis limitações, 

existentes no Direito privado, e inevitáveis ao Direito público.   

Desse modo, imprescindível a verificação da aplicação do autorregramento da vontade, aqui 

empregada como interesse, no processo para compreender o fundamento justificador dos 
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negócios jurídicos processuais, de modo a permitir a convivência do direito à liberdade com 

as atividades e atribuições jurisdicionais.  

Em sequência, e antes de enfrentar o tema correspondente às convenções processuais, será 

importante analisar, por uma perspectiva transversal, o tema da vulnerabilidade no Direito 

material brasileiro. Dessa forma, uma vez que o sujeito vulnerável pode fazer parte de 

qualquer relação jurídica, fazendo-se merecedor de proteção diferenciada, a tutela jurídica da 

vulnerabilidade tem origem na proteção dos direitos humanos, constituindo-se como um 

importante elemento da igualdade material.  

Nessa perspectiva, importará conceituar a vulnerabilidade material e compreender de que 

forma e em quais medidas o ordenamento jurídico cria mecanismos para equilibrar as forças e 

alcançar a justiça no caso concreto em que esteja presente tal característica, reveladora de 

condição de fragilidade.  

Nesse sentido, serão analisadas as principais hipóteses de tutela jurídica do vulnerável no 

Brasil, com o objetivo de compreender o que foi construído tanto na doutrina, quanto no 

ordenamento. Assim, serão analisados os aspectos que envolvem: a legislação consumerista, o 

contratante vulnerável, a legislação trabalhista, a pessoa com deficiência sob a ótica da Lei 

13.146/2015, os vulneráveis constitucionais (idoso, índio, criança e adolescente), a mulher 

vítima de violência doméstica, o alimentando e os vulneráveis que se submetem a 

procedimentos biomédicos.  

Em seguida, serão abordadas algumas técnicas de tutela do vulnerável. A primeira é a teoria 

das incapacidades, importando compreender de que maneira ampara aqueles que têm mitigada 

a capacidade de agir; a segunda é a tomada de decisão apoiada, novo instituto trazido pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015); a terceira técnica enfrentada é a 

curatela especial; a quarta, e última, é a hipossuficiência prevista no art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor.   

Após identificar, portanto, as características da vulnerabilidade material, serão estudados os 

seus desdobramentos do âmbito processual.  

Dessa maneira, o trabalho se ocupará de analisar a vulnerabilidade no âmbito do processo 

civil. Para atingir tal finalidade, precisa-se examinar o conceito de vulnerabilidade processual, 

abordando-se a tutela do vulnerável pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

isonomia e do acesso à justiça.  



16 

 

Posteriormente, será abordado o tema da flexibilização do procedimento como uma técnica 

viabilizadora de humanização do processo, valorizando a manifestação de interesse das partes 

ao conferir autorregramento ao processo. Será feita, então, uma análise acerca de tal 

humanização em vista dos vulneráveis processuais e da visão mais cuidadosa cabível nessas 

circunstâncias, assim como do papel dos negócios jurídicos processuais nessa sistemática.  

Por conseguinte, far-se-á uma identificação necessária de fatores objetivos de vulnerabilidade 

processual verificados na doutrina, quais sejam: insuficiência econômica, óbices geográficos, 

debilidade na saúde, desinformação pessoal, dificuldades na técnica jurídica e vulnerabilidade 

organizacional. Da mesma maneira, será observada em que medida, com a verificação de tais 

aspectos, é possível garantir uma equiparação nas condições de participação das partes no 

processo.  

A seguir, a vulnerabilidade será observada como elemento diferenciador de tratamento 

processual. Desse modo, realizar-se-á o enfrentamento de sua configuração enquanto 

privilégio e/ou prerrogativa; assim como o papel do magistrado na efetivação do princípio da 

igualdade e da imparcialidade; e também a relação existente entre as causas de 

vulnerabilidade material e as circunstâncias que levam à vulnerabilidade processual. 

Por fim, o trabalho pesquisará a vulnerabilidade na negociação processual atípica. Para tanto, 

será feita uma breve abordagem sobre a teoria do fato jurídico, no que se refere, basicamente, 

ao estabelecimento do conceito adotado por essa dissertação sobre negócio jurídico, no 

Direito material, e especialmente a sua concepção no Direito processual, bem como a 

evolução do tema no Brasil e a expressa previsão do instituto no Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 190, que estabelece negócios jurídicos processuais atípicos.  

Ao verificar a liberdade das partes que, em comum acordo, resolvem estabelecer uma nova 

forma ao processo judicial, ajustando-o conforme as suas necessidades e expectativas 

concretas, identificar-se-ão limitações estabelecidas pelo parágrafo único do mesmo artigo aos 

negócios jurídicos processuais atípicos. O juiz controlará, de ofício ou a requerimento, a 

validade das convenções previstas naquele dispositivo, recusando-lhes aplicação somente nos 

casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se 

encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.  

Diante de tais limitações impostas pela própria lei, o presente trabalho analisará a 

vulnerabilidade para celebrar negócios jurídicos processuais. Para tanto, será avaliada a 
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possibilidade, ou não, de se falar em presunção de vulnerabilidade, assim como a (des) 

necessária vinculação do vulnerável negocial ao vulnerável material e/ou processual.  

Será feita, ainda, uma análise acerca da vulnerabilidade para identificar em que medida ou em 

qual aspecto (objeto, forma, vontade ou capacidade) afeta a validade do negócio jurídico 

processual, ou se constitui um requisito autônomo. Ao final, será analisada de que forma ela 

se apresenta no âmbito do negócio jurídico processual, assim como a (in) existência de 

conexão entre a validade do negócio celebrado e o prejuízo à suposta parte vulnerável 

celebrante.  
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2 AUTORREGRAMENTO DA VONTADE E O PROCESSO CIVIL 

 

2.1 O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E O AUTORREGRAMENTO DA VONTADE: UMA 

ANÁLISE HISTÓRICA 

 

A ideia de que o homem seria fruto de suas decisões, de seu posicionamento perante as 

circunstâncias, tornando-se, também, o responsável pelas consequências de tais atos, é 

defendida por Jean Paul Sartre ao sustentar que: “o homem está condenado a ser livre
1
”. 

Essa liberdade pode ser examinada a partir de diversos vieses: filosóficos, sociológicos, 

históricos, ideológicos e também religiosos. Embora possua dimensão amplíssima, o que se 

pretende nesse trabalho é analisar os aspectos jurídicos que envolvem o tema, especialmente 

no que concerne ao poder de o homem se autorregular, autodeterminar ou autorregrar.  

No ordenamento jurídico brasileiro, o direito fundamental à liberdade está previsto no art. 5º, 

caput, da Constituição Federal de 1988. Como princípio
2
 conformador e direcionador dos 

ideais previstos pelo poder constituinte originário, a sua normatividade “é inquestionável, já 

que o discurso de sua proposição valorativa expressa o conteúdo da observância de normas 

legítimas e necessárias para regular a situação de justiça de qualquer caso real ainda não 

regulado no sistema ou no ordenamento jurídico
3
”.  

                                                 
1
 SARTRE, Jeal Paul. O existencialismo é um humanismo. Trad.: João Batista Kreuch. Rio de Janeiro: Vozes, 

2012, p. 15. 
2
 Segundo Robert Alexy, “os princípios são mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser 

satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das 

possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas”. (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos 

Fundamentais. 2. ed., Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 90.) Importa destacar, 

ainda, o conceito de Humberto Ávila, para quem “os princípios são normas imediatamente finalísticas, 

primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se 

demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da 

conduta havida como necessária à sua promoção”. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 15. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2014, p. 102.) 

Para Marcelo Neves, por sua vez, os “princípios atuam como estímulos à construção de argumentos que possam 

servir a soluções satisfatórias de casos, sem que estas se reduzam a opções discricionárias. Tendo em vista a sua 

pluralidade ou, metaforicamente, o seu caráter policéfalo, eles enriquecem o processo argumentativo entre os 

envolvidos (juízes e partes ou interessados), abrindo-o para uma diversidade de pontos de partida.” Sendo assim, 

“os princípios constitucionais são artefatos normativos que servem precisamente para absorver o dissenso e, 

paradoxalmente, possibilitar-lhe e estimular-lhe a emergência sob as condições de um sistema jurídico 

complexo”. Os princípios são, assim, para o autor, o inicial filtro jurídico estruturador da complexa relação 

litigiosa estabelecida por meio do choque dos interesses dos envolvidos. (NEVES, Marcelo. Entre Hidra e 

Hércules. Princípios e regras constitucionais. 2. ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013, p. XVII e p. 97-98.) 
3
 HESPANHA, Benedito. O Direito processual e a Constituição. A relevância hermenêutica dos princípios 

constitucionais do processo. Revista de Direito Constitucional e Internacional, ano 12, n.48, p. 7-88, jul.-set. 

2004, p. 15. 
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Assim, os princípios devem ser utilizados como ponto de partida para a interpretação 

normativa. Entretanto, deve-se ressaltar, apesar de toda importância a eles conferida, não se 

sustentariam e pouco valor teriam se não possuíssem legitimidade e efetividade perante a 

sociedade. Nesse sentido é que, no ramo do Direito constitucional, por exemplo, o qual se 

destaca por delimitação didática, reconhece-se a “eficácia plena e imediata à maioria das 

normas constitucionais, mesmo a grande parte daquelas de caráter sócio-ideológico
4
”.  

Percebe-se, pois, que a aplicação dos princípios constitucionais independe do auxílio de outra 

norma para produzir seus efeitos fáticos e jurídicos, podendo ser diretamente aplicados diante 

do caso concreto, mesmo porque eles conformam a vida em sociedade. É assim que a 

liberdade, como princípio constitucional, embora possuidora de aplicabilidade imediata, não 

deixa de sofrer limitações inerentes ao Estado Democrático de Direito.  

Esclarecida a importância do princípio da liberdade, cumpre registrar que o autorregramento, 

aspecto de fundamental importância para esse trabalho, compõe o seu conteúdo eficacial, 

restando evidente a relação entre a liberdade e a autonomia privada.  

Nesse sentido, Fredie Didier Jr. localiza, assim como José de Oliveira Ascensão
5
, o poder de 

autorregramento
6
 em quatro esferas distintas: a) liberdade de negociação; b) liberdade de 

criação; c) liberdade de estipulação; e d) liberdade de vinculação.  

Explica-se, então, que a liberdade de negociação se encontra nas tratativas preliminares, antes 

da realização do negócio; a liberdade de criação, por sua vez, refere-se à possibilidade de criar 

novas situações jurídicas não previstas antecipadamente pelo legislador, perfazendo negócio 

atípico, conferindo às partes o poder de criar situações que melhor atendam aos seus 

interesses; na liberdade de estipulação pode-se determinar o conteúdo do negócio; e, por fim, 

a liberdade de vinculação trata da faculdade de celebrar, ou não, o negócio
7
.  

Restando esclarecida a relação existente entre liberdade e autorregramento, passa-se a analisar 

o desenvolvimento histórico deste instituto no Direito material.  

                                                 
4
 HESPANHA, Benedito. O Direito processual e a Constituição. A relevância hermenêutica dos princípios 

constitucionais do processo. Cit., p. 88.  
5
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil – Teria Geral. Coimbra: Coimbra, 1999, p. 77-79.  

6
 No artigo intitulado “Princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo civil”, Fredie Didier Jr. 

equipara autonomia privada a autorregramento da vontade ao dizer que “autonomia privada ou autorregramento 

da vontade é um dos pilares da liberdade e dimensão inafastável da dignidade da pessoa humana”. (DIDIER JR, 

Fredie. Princípio do Respeito ao Autorregramento da vontade no processo civil. In: CABRAL, Antonio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 19-25, p. 

20.) 
7
 DIDIER JR, Fredie. Princípio do Respeito ao Autorregramento da vontade no processo civil. Cit., p. 20. 
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Como visto, a liberdade, que permite o sujeito realizar-se enquanto ser humano, na sua 

condição existencial, avaliando e projetando os seus atos, com possibilidade de fazer escolhas 

livremente, não é absoluta, seja na esfera material ou processual, no Direito público ou 

privado. Afinal, “se a autonomia privada fosse absoluta, toda lei que determinasse ou 

proibisse qualquer ação humana seria inconstitucional
8
”, exatamente porque a liberdade de 

um sujeito não pode ferir o direito de outrem.  

Se a delimitação da liberdade negocial, econômica, pessoal, política e social já existia no 

aspecto da ordem jurídica civilista do Código Civil de 1916, ela ficou ainda mais nítida após o 

advento da Constituição Federal de 1988. Sem dúvidas, a grande influência do 

constitucionalismo e, especialmente, do neoconstitucionalismo
9
, pautado na supremacia 

constitucional e na influência dos princípios constitucionais nos outros ramos do Direito, foi 

fundamental para a referida alteração
10

. 

                                                 
8
 SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais da liberdade e da autonomia privada. Disponível em 

<http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-14-2013-janeiro-marco-de-2005/os-

principios-constitucionais-da-liberdade-e-da-autonomia-privada>. Acesso em: 10 jul. de 2015. 
9
 O presente trabalho adota o conceito de Miguel Carbonell, que entende o neoconstitucionalismo como o 

movimento surgido para explicar o advento das constituições dotadas de caráter substantivo e fixadoras de 

ordenações de fins objetivos, no final da segunda guerra, sendo reflexo do constitucionalismo social. 

(CARBONELL, Miguel Carbonell. Teoría del neoconstitucionalismo. Madri: Trotta, 2007, p. 9-12.) 

Entretanto, cumpre destacar que diversos autores criticam o conceito de “neoconstitucionalismo”, a exemplo de 

Humberto Ávila, por defender a inexistência de um único conceito de constitucionalismo, entendendo pela 

existência de “constitucionalismos”.  Apesar disso, o próprio autor aponta algumas mudanças trazidas por esse 

movimento de “teorização e aplicação do Direito Constitucional”, a saber: “princípio em vez de regras (ou mais 

princípios do que regras); ponderação no lugar de subsunção (ou mais ponderação do que subsunção); justiça 

particular em vez de justiça geral (ou mais análise individual e concreta do que geral e abstrata); Poder Judiciário 

em vez de dos Poderes Legislativo e Executivo (ou mais Poder Judiciário e menos Poderes Legislativo e 

Executivo); Constituição em substituição à lei (ou maior ou direta, aplicação da constituição em vez de lei). 

(ÁVILA. Humberto. “Neoconstitucionalismo”: entre a “ciência do Direito” e o “Direito da ciência”. In: Revista 

Eletrônica de Direito do Estado, número 17-janeiro/fevereiro/março de 2009, p. 02. Disponível 

em: <http://www.direitodoestado.com/revista/rede-17-janeiro-2009-humberto%20avila.pdf> Acesso em: 22 nov. 

2015).  No mesmo sentido, Daniel Sarmento defende que neoconstitucionalismo é caracterizado pela valorização 

da força normativa dos princípios e da preponderância destes no processo de aplicação do Direito; 

constitucionalização do Direito, de modo que todos os ramos jurídicos deveriam respeitar os valores 

constitucionais; utilização de técnicas “abertas” de interpretação, a exemplo da ponderação; e judicialização da 

política, dando maior  importância ao poder judiciário. (SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no 

Brasil: Riscos de Possibilidades. In: SARMENTO, Daniel. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.113-14).  
10

 Ao tratar sobre a influência do Direito Constitucional, mais especificamente da Constituição no Direito civil, 

Roxana Cardoso Brasileiro Borges, aponta: “Embora o direito civil seja o ramo mais antigo do direito, com suas 

origens no direito romano, tendo alguns de seus institutos pouco sobrevivido ao longo dos milênios, submete-se 

esse ramo do direito, conforme as regras da teoria geral do direito, às normas supremas do ordenamento jurídico, 

presentes nas constituições.” (BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia 

privada. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 85.) 

Luís Roberto Barroso, por sua vez, ao se referir sobre o processo de constitucionalização, é preciso ao afirmar: 

“Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema em si – com a sua ordem, unidade e 

harmonia – mas também um modo de olhar e interpretar todos os demais ramos do Direito. Este fenômeno, 

identificado por alguns autores como filtragem constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser 

lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela consagrados.” (BARROSO, 

Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito - O triunfo tardio do Direito 

http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-14-2013-janeiro-marco-de-2005/os-principios-constitucionais-da-liberdade-e-da-autonomia-privada
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n.-14-2013-janeiro-marco-de-2005/os-principios-constitucionais-da-liberdade-e-da-autonomia-privada
http://www.direitodoestado.com/revista/rede-17-janeiro-2009-humberto%20avila.pdf
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Diante da quebra de paradigma
11

, restou aberto o espaço para o surgimento de outra 

perspectiva na teoria da autonomia da vontade. Embora a alteração não tenha ocorrido de 

forma abrupta, a interpretação das relações jurídicas ganhou novos contornos, a partir da 

gradual alteração nos próprios contextos e relações sociais. 

A partir dessa nova conjuntura, percebe-se, então, que a igualdade apresentada como um dos 

ideais burgueses do século XVIII, norteadores do Estado Liberal
12

, não passava de uma 

igualdade formal, que permitia a amplitude da autonomia da vontade, pautada na 

impossibilidade de gerência estatal para manutenção do equilíbrio de poderes nas relações 

contratuais, em detrimento da evolução das desigualdades e insatisfações sociais que se 

acentuavam. A busca pela igualdade material, portanto, começou a despontar como necessária 

à conformação das relações estabelecidas entre os particulares.  

Desse modo, tendo em vista que o contrato se tornou a grande fonte das normas sociais, 

pregando a liberdade quase plena dos celebrantes, surgiu a necessidade da intervenção do 

Estado, até então afastada pelo caráter não intervencionista defendido na Revolução Francesa. 

Esta postura positiva estatal originou, inclusive, os direitos fundamentais de segunda 

dimensão
13

-
14

, por meio dos quais o Estado voltou a ter o papel de garantidor, ao menos, no 

                                                                                                                                                         
constitucional no Brasil. Revista eletrônica sobre a reforma do Estado. Salvador: Instituto brasileiro de 

Direito Público, 2007. <disponível na internet: http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 29 

jun. 2015.)   
11

 Para Thomas S Kuhn, paradigmas são como visões de mundo compartilhadas por uma determinada 

comunidade (KUHN, Thomas S. A estrutura das Revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira e 

Nelson Boeira. 9. ed. 1. reimp. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 67.)  
12

 Ao comentar sobre o Estado Liberal, Daniel Sarmento sustenta que “Era necessário proteger o indivíduo do 

despotismo do Estado, garantindo-lhe um espaço de liberdade inexpugnável. Por outro lado, tornara-se 

inadmissível a continuidade da discriminação fundada no nascimento, o que exigia a abolição de privilégios 

estamentais desfrutados pela nobreza e pelo clero. A nova cosmovisão inverte a ótica pela qual se concebia o 

poder político, que passa a ser analisado ex parte popoli e não mais ex part principis. Um dos temas recorrentes 

do pensamento político na Ilustração era a fundamentação da legitimidade do poder estatal, o que se buscava 

através da teoria do contrato social.” (SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 22.) 
13

 Para Ingo Wolfgang Sarlet, “[a] expressão “social” encontra justificativa, entre outros aspectos (...), na 

circunstância de que os direitos de segunda dimensão podem ser considerados uma densificação do princípio da 

justiça social, além de corresponderem a reivindicações das classes menos favorecidas, de modo especial da 

classe operária, a título de compensação, em virtude da extrema desigualdade que caracteriza (e, de certa forma, 

ainda caracterizada) as relações com a classe empregadora, notadamente detentora de um menor grau de poder 

econômico.” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9. ed., rev., ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008, p. 56.) 
14

 Registre-se que, em relação à evolução dos direitos fundamentais, há autores que preferem utilizar a expressão 

“dimensão”, ao passo que outros preferem a expressão “geração”. Nesse sentido, André Ramos Tavares e André 

Purccinelli Júnior, por exemplo, optam por utilizar a expressão “dimensão”, ao argumento de “geração” 

implicaria  a substituição de uma fase por outra. (TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 

10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 368).  Em sentido oposto, por todos, cita-se  Manoel Jorge e Silva Neto que, 

ao se referir às gerações dos direitos fundamentais, afirma que não há que se falar em substituição ou colisão de 

uma geração de direitos fundamentais por outra, uma vez que não há “conflito de gerações” entre eles, mas 

complementação de uma geração pela outra.  (SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito 
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que diz respeito aos direitos sociais, o que, entretanto, implicou maior limitação da autonomia 

da vontade nas relações negociais.  

Observa-se, então, que a abstenção da interferência estatal nas relações privadas foi 

direcionada por princípios como o da autonomia da vontade
15

. Vinculada diretamente ao tripé 

revolucionário da égalité, liberté e fraternité, a autonomia da vontade permeou os enlaces 

contratuais durante longo período. A aversão ao intervencionismo gerou a máxima 

valorização da vontade do indivíduo, pois o Direito civil era o centro do universo jurídico e, 

com isso, as regras do Código Napoleônico
16

 também. 

Boaventura de Souza Santos afirma que o século XIX deve ser considerado como um período 

fascinante, pois as contradições decorrentes do projeto de modernidade eclodem na sociedade. 

Sob um latente desenvolvimento do mercado e, por consequência da sua industrialização, o 

laissez faire ganhou forças. O Estado era visto como inimigo do cidadão, pois poderia ser o 

bloqueio mais forte ao exercício do seu principal direito fundamental: a liberdade
17

. 

O Estado Liberal promovia a aplicação das normas jurídicas e, em contrapartida, ao indivíduo 

caberia a fiscalização necessária para evitar a interferência estatal dentro da sua liberdade. 

Essa garantia pela limitação dos poderes políticos era de tal forma evidente que, segundo 

Daniel Sarmento
18

, a abstenção estatal era considerada como direito fundamental de cada 

membro da sociedade. 

Nesse contexto, o Direito público e o Direito privado historicamente apareciam de forma 

antagônica. Apenas pertenciam ao mesmo sistema jurídico sem, contudo, haver qualquer 

relação e/ou conexão aparente entre eles, uma vez que possuíam objetivos completamente 

diversos e tangenciavam caminhos considerados, inclusive, díspares. 

                                                                                                                                                         
Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 672.). Independente de qual seja a expressão utilizada, ambas 

se referem à evolução dos direitos fundamentais, não alterando o conteúdo do texto.   
15

 O princípio da autonomia da vontade surge como desdobramento dos direitos fundamentais de primeira 

geração, os quais reclamavam a abstenção estatal em face da preservação da liberdade individual e da chancela 

dos direitos civis e políticos. 
16

 Art. 1.134 do Code de Napoleon: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 

faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 

Elles doivent être exécutées de bonne foi.” Em tradução livre: as convenções legalmente estabelecidas, fazem lei 

entre as partes. Eles somente poderão ser revogados por mútuo consentimento ou por imposição legal. Eles 

devem ser executados com base na boa-fé. 
17

 Para Boaventura de Souza Santos: “Foi este conceito empobrecido de sociedade civil que passou a ser oposto 

ao Estado, dando assim origem ao que se considera ser o maior dualismo do pensamento político moderno, o 

dualismo Estado-Sociedade civil. O modo como foi formulado no século XIX este dualismo e sua articulação 

com o princípio do laissez faire explica a ambiguidade da forma política de actuação do Estado neste período.” 

(SANTOS, Boaventura de Souza. Pela Mão de Alice: o Social e o Político na Pós-Modernidade. 7. ed. Porto: 

Edições Afrontamento, 1999, p.  82.) 
18

 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Cit., p. 23. 
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Enquanto o Direito público era vinculado diretamente aos preceitos legais em face da 

necessidade de atenção ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e a 

indisponibilidade desse interesse, no Direito privado, defendia-se justamente o inverso.  Neste 

ramo, não haveria o desequilíbrio da relação Estado x particular, mas, sim, uma igualdade 

entre as partes, o que gerava a impossibilidade de gestão do ente administrativo nesta seara, 

pois, ante a liberdade negocial e a primazia de armas, não havia razão que justificasse tal 

intervenção. 

Sendo assim, toda construção da autonomia da vontade, essencial para o desenvolvimento do 

Direito privado
19

-
20

, foi feita a partir dos anseios sociais da época. Não há como considerar a 

ocorrência de “erros” na construção do ordenamento jurídico daquele momento. Ao contrário, 

para a principiologia apresentada, tudo o que foi erigido sobre o que hoje é visto como 

ultrapassado, não merecia censura. 

Dessa forma, Pietro Perlingieri afirma que: 

A norma não pode ser compreendida fora da sociedade, historicamente 

determinada e a relevância da sociedade civil não pode ser valorada 

separadamente da norma. Esta tem um sentido somente enquanto o indivíduo 

não se puser em contraposição a ela: a coexistência dos indivíduos na 

sociedade representa a razão de ser do direito e da norma.
21

 

Diante disso, não era equivocado, no século XVIII e primeira metade do XIX, afirmar que os 

direitos pertencentes aos particulares eram disponíveis, salvo exceções legais. Aliás, era essa 

disponibilidade que justificava a possibilidade de sua livre negociação e, por consequência, a 

exigência do respeito ao que fora estampado nas tratativas. Caso não houvesse estipulações 

contratuais que alcançassem os pouquíssimos direitos considerados pela lei como 

                                                 
19

 Utiliza-se a expressão “Direito privado” apenas para realçar a grande diferença existente entre as normas 

direcionadas para a relação travada entre indivíduos e as normas voltadas para a interação entre o Estado e o 

indivíduo, sendo estas abrangidas pelo “Direito público”. Comunga-se com a ideia de que, atualmente, essa 

divisão perde sentido, pois a constitucionalização dos ramos jurídicos, como um todo rompe a barreira, ainda que 

imaginária, anteriormente existente entre o “Direito privado” e o “Direito público”, ou, como preceitua Pietro 

Perlingieri, “A existência dos delineados pontos de confluência entre privado e público torna mais correto falar 

de direito civil ao invés de direito privado. Não é somente uma mudança de etiqueta, o Direito civil não se 

apresenta em antítese ao direito público, mas é somente um ramo que se justifica por razões didáticas e de 

especialização profissional e que recolhe e evidencia os institutos atinentes à estrutura da sociedade, ao viver dos 

cidadãos enquanto titulares de direitos civis.” (PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade 

Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 147.) 
20

 Vale destacar apenas a título de registro histórico que Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu ensaio 

intitulado Conteúdo do Regime Jurídico-Administrativo e seu Valor Metodológico, afirma que há dois primados 

básicos que diferenciam as normas de direito público daquelas de direito privado, a saber: a) a supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado, e; b) a indisponibilidade do interesse público. (MELLO, Celso 

Antônio Bandeira de. Conteúdo do Regime Jurídico-Administrativo e seu valor metodológico. Revista de 

Direito Público, São Paulo, Vol.1, n. 2, p. 44-61, out./dez, 1967.)  
21

 PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Cit., p. 7. 
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indisponíveis, ao contrário do que ocorria com o Direito público, o Estado deveria permanecer 

inerte. 

Essa autonomia da vontade sempre foi bastante presente nas relações contratuais. A 

configuração do contrato se resumia à união de mais de um indivíduo para, mediante 

declaração de vontade, alcançarem um consenso que deveria ser obedecido e resguardado de 

quaisquer ofensas de terceiros. Apenas elementos basilares, como legitimidade, ausência de 

vícios da própria manifestação de vontade, por exemplo, poderiam ser relevados para 

justificar a intervenção no vínculo estabelecido entre o credor e o devedor. 

A valorização desses dois elementos ensejou a modulação do pacta sunt servanda, dando ao 

contrato força de lei entre as partes
22

. Sílvio Rodrigues
23

 assegura que a vinculação 

obrigatória ao cumprimento das avenças ultrapassava os limites da intenção das partes para 

alcançar uma conotação social muito mais ampla. Isso porque, dessa forma, haveria o 

estabelecimento de segurança às relações negociais, atendendo-se às expectativas que foram 

criadas na sociedade que originou o mencionado enlace. Essa expectativa revela indícios do 

surgimento daquilo que, mais tarde, como se verá, chamou-se de função social, que 

influenciou diretamente a concepção de vontade. 

Sob a influência do código napoleônico, o diploma civilista brasileiro oitocentista, por sua 

vez, foi construído com base nos preceitos franceses liberais, sendo elevado ao topo da 

hierarquia normativa. O Direito civil tornou-se o principal ramo jurídico, cujas regras 

refletiam nas outras áreas do Direito, consolidando-se, segundo Roxana Cardoso Brasileiro 

Borges
24

, como ramo básico do Direito privado, por ser um exportador de categorias jurídicas 

para novos ramos do Direito, uma vez que transferiu conceitos essenciais para o Direito do 

trabalho e o Direito do consumidor, por exemplo. 

Diante disso é que a autonomia da vontade ganha relevância no Direito brasileiro. A partir da 

libertação de Portugal, ao Brasil se assegurou a possibilidade de mercantilizar seus produtos 

diretamente com as nações que buscavam adquirir matérias-primas para suas indústrias e a 
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 O Código Civil francês trata sobre esse aspecto no art. 1.134, cujo teor é: “Les conventions légalement formées 
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valorização do pacta sunt servanda encaixou-se de forma perfeita neste contexto, sendo 

estampado no Código Civil de 1916. 

Aliada à garantia da igualdade formal, a autonomia da vontade passou a ser vista como 

instrumento suficiente para a realização dos contratos e para a manutenção da sua, quase, 

inquestionável força entre as partes envolvidas. Sendo o cidadão livre para contratar, não 

poderia o Estado intervir em condições ordinárias, pois a escolha do contratante era estar 

naquela situação jurídica que fora precedida de suposta negociação entre iguais. 

Diante da relevância dada ao regramento da vontade no sistema jurídico brasileiro, importa 

conhecer o seu desenvolvimento, assim como a evolução da concepção de autonomia da 

vontade para autonomia privada
25

, para compreender os contornos da liberdade no processo 

jurisdicional como fundamento do Estado Democrático de Direito e os seus aspectos 

constitucionais, o que se analisará nos próximos tópicos.  

 

2.2 AUTORREGRAMENTO DA VONTADE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Durante anos, o Direito brasileiro baseou-se nos ideais do Estado de Direito liberal, para o 

qual não importavam as desigualdades econômicas ou sociais. Todos os indivíduos 

compunham uma sociedade que era vista como a realização do princípio da igualdade 

meramente formal
26

. Dessa forma, os interesses de classes dominantes mantinham-se seguros, 

pois os menos favorecidos não eram reconhecidos perante o ordenamento, sendo sua 

desvantagem utilizada para garantir a vigência de cláusulas plenamente desvantajosas. 

Diante disso, é que se faz necessário compreender as acepções do princípio da igualdade, uma 

vez que a necessidade de alcançar a igualdade material norteou a transformação da 

perspectiva da autonomia privada no Direito civil.  

O princípio da igualdade opera em dois planos distintos. O primeiro, formal, proveniente do 

Legislativo e do Executivo, por meio da edição de leis, atos normativos e medidas 

provisórias, visa impedir o tratamento diferenciado entre pessoas em iguais condições. O 

segundo, material, é percebido na obrigatoriedade de o intérprete aplicar a lei e atos 
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normativos, de modo a concretizar a igualdade formal. Sendo assim, os planos se diferenciam 

em seu conteúdo, haja vista que a igualdade formal se dá pela previsão normativa, sendo a 

igualdade material a sua aplicação no caso concreto
27

.  

Esclarecido esse aspecto, observa-se que a desarrazoabilidade do exercício da igualdade 

formal se explicitou com o desenvolvimento das interações sociais, tornando-se evidente a 

inexistência da isonomia generalizada supostamente desejada pelos burgueses
28

. A ideia de 

igualdade marcada pelo Estado Liberal, utilizada durante longas décadas, começou a perder o 

seu valor, fazendo emergir a preocupação estatal em assegurar determinados direitos sociais, 

os quais foram formalizados no Brasil na Constituição de 1934
29

. 

É assim que o Estado Liberal passa a perder espaço para o Estado Social, visando concretizar 

o aspecto material do princípio da igualdade. O Estado, que antes era omisso, passa a 

assegurar o dirigismo econômico, tendo papel ativo na condução dos negócios. 

Estabelece-se, pois, uma nova dimensão dos direitos fundamentais, voltados para a efetiva 

busca da isonomia material
30

. Os problemas decorrentes da revolução industrial desaguaram 

na ampliação do alcance da “mão estatal
31

” sobre as relações particulares, afinal ter a 

liberdade plena para negociar resultou na prática de condutas abusivas.  

Diante disso, o grau de exploração entre particulares alcançou um patamar socialmente 

inaceitável
32

, tornando evidente a necessidade de alteração do sistema até então vigente. 
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Concretiza-se, assim, a quebra de paradigma a partir da instituição do Welfare State que, nos 

dizeres de Paulo Bonavides era um “[…] produtor de igualdade fática. Trata-se de um 

conceito que deve iluminar sempre toda hermenêutica constitucional, em se tratando de 

estabelecer equivalência de direitos
33

”, de modo que, ao Estado, caberia a obrigação de 

concretizar os comandos normativos de isonomia. 

Desse modo, evidencia-se que o mito construído em torno da necessidade de manutenção da 

liberdade, pois calcada na autonomia da vontade do indivíduo e, por consequência, na sua 

consciência, foi, então, revelado, compreendendo-se que os negócios jurídicos, ao invés de 

servirem como mecanismo de libertação, eram utilizados como instrumentos de opressão 

imputados a partir do desequilíbrio existente entre os contratantes. 

O foco central, a partir daí, não era mais a manutenção da autonomia da vontade frente ao 

Estado onipresente. Agora, o que se buscava era a valorização do indivíduo, obrigando a 

administração pública ao atendimento das necessidades sociais. Percebeu-se que com a 

aplicabilidade dos direitos fundamentais de segunda dimensão, conseguir-se-ia alcançar uma 

maior efetividade dos direitos estampados na dimensão anterior, que, continuava - e continua 

- a existir
34

.  

Ou seja, a autonomia da vontade, absoluta, voltada aos interesses unicamente das partes já não 

atendia às necessidades de uma sociedade que era inteiramente desigual. Portanto, a 

“autonomia do querer
35

” mostrava-se insubsistente, uma vez que a vontade como elemento 

estruturante, por si só, já não se sustentava.  

A autonomia privada, portanto, enquanto teoria que apresenta uma função à vontade, 

“contestou o dogma da vontade ao afirmar que o puro consenso não é capaz de criar direito, 

mas apenas o consenso que for previsto como legítimo pelo ordenamento jurídico ou aquele 

consenso ou acordo que não o contrariar
36

”.  
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Passa-se a admitir a vontade como “suporte fático, porém acrescida à regulamentação legal, a 

fim de que realize interesses dignos de tutela
37

”. Assim, observa-se que a função social é 

essencial à relação existente entre particulares. Isso porque “o negócio jurídico somente terá 

juridicidade e justificativa social quando o concreto interesse das partes realizar os fins a que 

se propõe o direito, basicamente a harmônica convivência entre justiça, segurança jurídica e 

dignidade da pessoa humana
38

”.   

O início do século XX, portanto, trouxe a busca pelo equilíbrio entre a autonomia da vontade 

e a segurança das relações negociais, sem ignorar a proteção necessária para aqueles que 

estavam em posição desigual. Esse dilema, entretanto, acompanhou a evolução da sociedade, 

dada a dificuldade da concretização deste ideal. 

A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, alemã, de 1919 foram os 

primeiros grandes marcos dessa nova preocupação, sendo fontes inspiradoras para a Carta 

Magna brasileira de 1934
39

, a qual, como dito, apresentou os direitos sociais pela primeira vez 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

A preocupação com a justiça social, portanto, muda o paradigma do regramento jurídico. A 

função extremamente subsidiária do Estado altera seu perfil, configurando-o como elemento 

incidente sobre as relações sociais e contratuais. A nova forma de pensar não repercutiu, 

apenas, no âmbito do reconhecimento dos direitos fundamentais, pois a ampliação da 

identificação dos conjuntos dos direitos sociais refletiu diretamente no âmbito do direito 

contratual e da autonomia privada. Desse modo, aquilo que era área de liberdade plena perdeu 
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a sua maior característica, passando a sofrer com a proteção de interesses coletivos e da 

função social
40

. 

Vale destacar, porém, que a inserção do novo paradigma referido não defende a ausência do 

princípio da liberdade contratual. Ao contrário disso, afirma-se que ele continua sendo 

princípio sensível das relações contratuais, entretanto, como mencionado anteriormente, 

desprovido dos contornos clássicos. A liberdade contratual passou a representar a faculdade 

inerente às partes para atuarem dentro do limite da lei, e não mais no âmbito exclusivo da sua 

autonomia da vontade
41

. Assim, o princípio da igualdade passou a limitar a abrangência do 

princípio da liberdade.  

Exemplo disso é o fato de a opção legislativa brasileira ter publicado leis com o intuito de 

reduzir as desigualdades sociais, como ocorreu com o Decreto-Lei 22.626/33, popularmente 

denominada de “lei da usura”. Outra norma que expõe esta nova preocupação é a “lei de 

luvas” - Decreto-Lei n. 24.150/34 – que buscou assegurar proteção a uma relação contratual 

bastante comum, a locatícia. O princípio da autonomia da vontade, então, passa a ser mitigado 

também pelo ordenamento jurídico pátrio. 

A alteração no pensamento legislativo referido se justifica no fato de a ordem estatal 

preocupar-se com os requisitos de validade e eficácia contratuais, de modo que somente 

poderia ser considerada como vontade autônoma aquela que estivesse inserta na ordem 

positivada. Assim, transmuda-se a incidência da clássica autonomia da vontade para a 

autonomia privada, de modo que apesar de o contrato continuar a fazer lei entre as partes, essa 

imposição deixou de ter a hegemonia de outrora, haja vista a incidência estatal nesta relação.  

Para Daniel Sarmento, a partir de então, haverá menor espaço para a incidência da autonomia 

privada em seu sentido clássico de exortação da vontade pura e simples. “Ao inverso, numa 

situação de tendencial igualdade entre as partes, a autonomia privada vai receber uma 
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proteção mais intensa, abrindo espaço para restrições mais profundas ao direito fundamental 

com ela em conflito
42

”. 

Ademais, afirma o autor que em questões atinentes a aspectos existenciais, a autonomia 

privada será exercida com uma incidência maior do que nos casos em que a relação envolver 

apenas elementos econômico-patrimoniais, que, também, dependerá da essencialidade do bem 

envolvido
43

. 

Nesse contexto, portanto, os direitos fundamentais de primeira e segunda dimensões passam a 

repercutir nas relações privadas e a permear os contratos e relações negociais.  

 

2.3 NOVA PERSPECTIVA CIVIL-CONSTITUCIONAL: A INFLUÊNCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS 

 

Diante da alteração na forma de raciocínio do ordenamento jurídico, dada a incidência da 

autonomia privada, surge um aspecto que hoje parece de lógica inquestionável: a elevação da 

Constituição ao ponto máximo da construção jurídica do país. A partir disso, ela não mais se 

omite quando se trata de relação entre os particulares. O público e o privado, que antes se 

separavam, interpenetram-se e os princípios constitucionais refletem em todos os demais 

diplomas que, atualmente, se encontram subordinados à Constituição
44

. 

As normas e princípios que se originavam de diplomas hierarquicamente inferiores deveriam 

se ajustar à moldura constitucional. Tudo aquilo que assim não se portasse seria expurgado do 

sistema por meio da não recepção – caso já existente – ou da declaração de 

inconstitucionalidade – caso surgido posteriormente. A constitucionalização do Direito passa 

a ser, portanto, uma realidade inconteste. 
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Assim, a Constituição Federal é alcançada pelo princípio da máxima efetividade, atingindo o 

status de superioridade hierárquica diante das demais normas existentes
45

, de modo que todo 

o sistema jurídico deve se amoldar aos preceitos constitucionais, evidenciados por suas regras 

e princípios. Busca-se, então, uma uniformidade jurídica, pautada numa lógica normativa, a 

qual deve influenciar todos os ramos do Direito.   

Diante disso, o papel antes assegurado ao Direito privado modifica-se, pois a preocupação 

com o ser humano passa a compor a pauta de tutela do sistema jurídico. O patrimônio é 

relegado a segundo plano, resultando numa inversão direta da forma de raciocínio de todo o 

ordenamento. A valorização do princípio da dignidade da pessoa humana, como norteador de 

todo o modelo normativo, é característica marcante e resultante desse novo sentido trazido no 

pós-guerra
46

. 

Essa constitucionalização do Direito, por sua vez, não representa, apenas, a inserção de 

matérias antes tratadas em determinado âmbito para o espectro constitucional. Há a 

necessidade da releitura de preceitos já existentes para que haja uma colmatação da sua 

aplicabilidade à nova forma instaurada. A tentativa de harmonização será fundamental para 

todo o sistema jurídico, vez que, conforme Daniel Sarmento, “terão papel essencial os direitos 

fundamentais, portadores de valores mais relevantes da ordem constitucional, além das 

grandes diretrizes políticas do Estado, consagradas nas normas programáticas
47

”, não sendo 

apenas as normas de Direito privado submetidas à reconstrução dos conceitos. 

Com isso, o princípio da interpretação conforme a Constituição
48

 passa a preponderar, 

forçando o intérprete a compreender o significado da norma infraconstitucional a partir da 

abordagem que mais prestigie a Constituição, ainda que esta não seja a mais evidente, na 

primeira análise
49

.  
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É, então, com base na constitucionalização do Direito que a diferenciação entre o público e 

privado passa a ser cada vez mais mitigada
50

. A mudança do núcleo do sistema jurídico à 

Constituição remodela a forma de se pensar o Direito. A função do Direito civil deixa de ser 

primordial tão somente para o aspecto privado da relação, passando a ser submisso aos 

princípios insculpidos no ordenamento jurídico constitucional. A justificativa da cisão entre 

Estado e sociedade deixa de existir e verifica-se a publicização do Direito privado e a 

privatização do Direito público com a constitucionalização dos institutos jurídicos. 

Essa modificação de compreensão gera impactos qualificados por Cristiano de Farias Chaves 

e Nelson Rosenvald como “devastadores”
51

, pois o ponto central de preocupação – o 

patrimônio – é desviado para a pessoa, com a personalização do Direito Civil.
52

 

Nesse contexto, surge uma nova compreensão em face do patrimônio, cuja supervalorização 

já fora evidente. As amarras do sistema codificador clássico são desfeitas não só pela 

evolução e dinamicidade das relações sociais, mas também pela mudança de perspectiva do 

sistema que, a partir de então, chancela a força inconteste de uma leitura mais principiológica 

do que estritamente normativa
53

.  

Todas essas inovações não poderiam deixar de alcançar o contrato. Sendo este um dos pilares 

de maior representatividade da relação patrimonialista no Direito civil, qualquer modificação 

na linha hermenêutica o atingiria de forma direta
54

. Dessa maneira, aquilo que antes era 

estritamente individual, passou a ser socializado. 
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Repercute nos contratos, assim, o entendimento de que a liberdade já não se relaciona com a 

total ausência de controle, de intervenção legislativa ou da Administração Pública. Ao 

contrário, o espectro da liberdade agora se encontra na possibilidade de entender que as 

limitações impostas servem como identificação da área de atuação de cada direito e sujeito de 

direito, garantindo a atenção aos anseios individuais e, sobretudo, da coletividade
55

-
56

. 

Disso resulta diretamente o reconhecimento de reivindicações pertencentes a grupos de 

homens, classes e nacionalidades antes desprezados por aqueles que controlavam a intrincada 

organização social, cuja não valorização implicava ausência de observação de suas 

necessidades. Com a incidência das normas sociais que buscam regular tais desigualdades, 

reitera-se a valorização à dignidade de cada indivíduo.  

Então, percebe-se que a aproximação entre os princípios da liberdade e igualdade apontada 

anteriormente, também repercute nos contratos
57

, por meio dos quais a antiga liberdade 

irrestrita cede lugar à garantia de observância dos valores constitucionais e, portanto, da 

igualdade material.  

Dessa maneira, a defesa do mais fraco nas relações negociais ganha destaque, pois, conforme 

afirma Pietro Perlingieri, “a cláusula geral de igualdade na justiça social adquire relevância, 

também, como instrumento útil para defender posições concretamente mais frágeis, através 

dos mecanismos sumariamente recordados e do saldo de qualidade dos institutos 

tradicionais”
58

. 

Nesse sentido é que a modificação do ideal de autonomia da vontade para autonomia privada 

alcança diretamente a noção de negócio jurídico, haja vista que os valores constitucionais 

                                                                                                                                                         
contrato se converte em bandeira das sociedades nascidas da revolução burguesa. A categoria do contrato não 

apenas exprime uma forma de organização da sociedade, como historicamente é utilizado como uma função 

ideológica. Há 200 anos, a liberdade contratual se converteu na ideologia de uma sociedade que reclamara a 

eliminação de todo e qualquer obstáculo à mais segura e intensa circulação de bens. Os únicos limites eram 

conexos com a exigência de tutelar sujeitos pelas suas condições psicofísicas correriam o risco de ver aquela 

liberdade virar-se contra si próprios. O pacta sunt servanda apresentava um relevante significado econômico: 

tornava previsíveis e calculáveis as operações econômicas”. (FARIAS, Cristiano de. ROSENVALD, Nelson. 

Curso de Direito Civil. Cit., p. 18.) 
55

 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. 2. ed., Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002, p. 678. 
56

 Enunciado nº 23 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “A Função Social do contrato, 

prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz 

o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesses individual relativo à 

dignidade da pessoa humana.” 
57

 “Na valoração das cláusulas negociais, ou não, com o objetivo de controlar se são, ou não, dignas de proteção 

(meritevolezza) por parte do ordenamento, os valores constitucionais – e entre eles, primeiramente, o respeito da 

igualdade dignidade – têm um papel decisivo”. (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao 

Direito Civil Constitucional. Cit., p. 49.) 
58

 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional Cit., p. 50. 



34 

 

passam a ser impressos nas relações anteriormente tuteladas pela frágil divisão entre Direito 

privado e Direito público.  

A partir de então, como visto, não há apenas o cuidado com o interesse das partes, com a 

função social, mas também a necessária atenção aos direitos fundamentais, de modo que o 

Estado assume a obrigação de assegurar essa proteção por meio, não mais da sua abstenção, 

mas pela sua intervenção em prol da tutela dos referidos direitos
59

.  

Logo, ainda que se fale em negócios jurídicos com efeitos eminentemente privados, faz-se 

necessária a autorização do sistema para o alcance dos efeitos jurídicos desejados. Isso 

implica dizer que os sujeitos exercem sua autonomia privada face à autonomia da vontade 

anteriormente existente, pois a ofensa a direitos fundamentais ferirá a base axiológica da 

ordem jurídica vigente em tempos de constitucionalização do Direito. 

Portanto, resta evidente que a vontade anteriormente suficiente para a celebração dos 

contratos e negócios jurídicos, torna-se relativizada, de modo que sua manifestação não pode 

contrariar as normas e princípios constitucionais, não tendo mais tanto valor aquilo que 

Emílio Betti denominou de “vontade vazia
60

”.  

Restando clara a interferência da autonomia privada nas relações contratuais, cumpre 

esclarecer que, embora até o presente momento, tenha se evidenciado a alteração na forma de 

agir estatal como ponto fundamental para o desenvolvimento da autonomia privada, com o 

decorrer do tempo, constatou-se que não era ele o único responsável pelas transgressões aos 

direitos individuais. Desse modo, começaram a apontar sinais da necessidade de aplicação dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares, sobretudo diante do desenvolvimento do 

modelo capitalista de produção.   

Assim, na década de cinquenta, desenvolve-se a teoria da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, defendendo a aplicação desses direitos aos particulares, sob o fundamento de 
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que eles deveriam ser aplicados sempre que, nas relações privadas, houvesse grande 

desigualdade entre as partes, a exemplo do que ocorria nas relações trabalhistas. 

 Nesse sentido, concebeu-se a primeira formulação da teoria da eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais por meio de uma sentença proferida pelo presidente do Tribunal Federal 

do Trabalho Alemão, em 1954, assegurando que os direitos fundamentais poderiam ser 

aplicados de forma imediata às relações jurídico-privadas
61

. 

Embora essa tenha sido a primeira teoria, não foi a única, razão pela qual necessária a 

apresentação das principais teorias desenvolvidas sobre o tema. 

 

2.3.1 A doutrina do state action e a negação da eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações privadas 

 

A doutrina do State Action, aplicada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, defendia que os 

direitos fundamentais limitariam, tão somente, as ações advindas do Estado. Dessa forma, a 

teoria se fundamentava nos ideais liberais, os quais proporcionaram o surgimento dos direitos 

fundamentais; no fato de que até a Constituição Alemã previa a vinculação dos direitos 

fundamentais aos desmandos estatais; e, ainda, na ideia de que a eficácia horizontal destruiria 

a identidade do Direito privado, excluindo a autonomia individual
62

-
63

.  

Dessa maneira, embora a referida corrente não tenha ganhado espaço na Alemanha, foi 

consolidada no Direito norte-americano
64

. Assim, a State Action Doctrine tinha o escopo de 

impedir a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas nos Estados Unidos, tendo 

em vista que esta proteção deve se limitar aos atos advindos do Poder Público, preservando a 
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autonomia dos Estados em detrimento da intervenção das Cortes Federais nas relações 

privadas. 

Ocorre, entretanto, que a jurisprudência da Suprema Corte Americana passou a adotar a 

Public Function Exception, que se consolidou por meio do julgamento do caso Marsh v. 

Alabama, no qual, adepta de segmento religioso, teve sua prisão determinada por distribuir 

publicação sobre a sua facção religiosa na vila de trabalhadores construída por empresa
65

. O 

relator da ação concluiu que ao proprietário da vila não caberia a administração livre e 

pautada na própria vontade, uma vez que ao abrir a sua propriedade para o público de forma 

geral, deveria respeitar os direitos constitucionais daqueles que utilizavam a propriedade
66

. 

Desse modo, percebe-se que a teoria em questão se destina às situações nas quais entes 

particulares, no exercício de suas atividades, acabam executando tarefas também realizadas 

pelo Poder Público. Quando isso ocorrer, portanto, caberá a incidência dos direitos 

fundamentais entre particulares. 

Sobre a referida teoria, Daniel Sarmento aponta a seguinte crítica: 

Enfim, parece-nos que a doutrina da State Action, apesar dos erráticos 

temperamentos que a jurisprudência lhe introduziu, não proporciona um 

tratamento adequado aos direitos fundamentais, diante do fato de que os 

maiores perigos e ameaças a estes não provêm apenas do Estado, mas 

também de grupos, pessoas e organizações privadas. Ademais, ela não foi 

capaz de construir standards minimamente seguros e confiáveis na 

jurisdição constitucional norte-americana. Tal teoria está profundamente 

associada ao radical individualismo que caracteriza a Constituição e a 

cultura jurídica em geral dos Estados Unidos
67

.      

Sendo assim, registra-se que, visando mitigar o rigor da State Action Doctrine, tem sido 

admitida nos Estados Unidos a arguição da Entengelement Exception, que entende como 

obrigatória a incidência dos direitos fundamentais sempre que o Poder Público autorizar, 

encorajar ou facilitar o comportamento inconstitucional da entidade privada
68

. Entretanto, a 

State Action ainda é a doutrina que prevalece no referido país. 
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2.3.2 Teorias da eficácia indireta ou mediata, da eficácia imediata e dos deveres de 

proteção dos direitos fundamentais 

 

A Teoria da eficácia indireta ou mediata, desenvolvida primeiramente na Alemanha - onde se 

tornou dominante -, em meados da década de cinquenta, sustenta a aplicação dos direitos 

fundamentais de forma indireta, ora proibindo o legislador de editar lei violadora de direitos 

fundamentais, explicitando a sua dimensão proibitiva, ora implementando tais direitos pelo 

corpo legislativo ordinário, com base na sua dimensão positiva
69

. 

A referida teoria pressupõe a possibilidade de renúncia de direitos fundamentais por 

indivíduos no âmbito das suas relações privadas, o que jamais seria permitido nas relações por 

eles travadas com o Poder Público. Assim, para esta teoria, os direitos fundamentais não 

integram o rol de direitos subjetivos, os quais, a qualquer tempo, podem ser invocados, com 

base na Constituição
70

. 

Ao legislador, portanto, cabe a mediação da aplicação dos direitos fundamentais nas relações 

privadas, disciplinando estas relações de modo compatível com os valores constitucionais. 

Assim, o legislador precisa proteger os direitos fundamentais na esfera privada, sem obstar a 

autonomia privada
71

. Essa teoria, então, conferiria tanto amplitude da segurança jurídica, 

quanto adequação ao princípio da separação de poderes. 

O Judiciário, por sua vez, deve preencher as cláusulas legais indeterminadas, com base nos 

direitos fundamentais, além de rejeitar, por inconstitucionalidade, a aplicação de normas 

antijurídicas, cabendo a aplicação dos direitos fundamentais sem a mediação do legislador, 

em hipóteses de inexistência de conceitos indeterminados ou cláusulas gerais
72

.  

Critica-se, entretanto, a teoria da eficácia mediata, pois a lei não tem como regular todas as 

hipóteses de ofensa aos direitos fundamentais, ressaltando-se o risco de alteração ou criação 

de uma nova regra pela atuação judiciária. 

Já no que se refere à teoria da eficácia direta ou imediata dos direitos fundamentais, defende-

se a incidência direta de normas constitucionais protetivas de direitos fundamentais nas 

relações privadas, sem que haja interferência legislativa. Trata-se da já referida primeira teoria 

de defesa à aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, defendida na Alemanha 
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na década de 50, a qual defende a possibilidade de invocação direta dos direitos fundamentais 

nas relações privadas, independentemente de qualquer mediação por parte do legislador, 

revestindo-se de oponibilidade erga omnes
73

. 

No mesmo sentido, Ana Prata afirma que com a adoção da teoria da eficácia imediata, os 

direitos fundamentais deixam de ser instrumentos da defesa de liberdade do cidadão, apenas, 

contra o Estado, superando a tradicional colocação do problema da liberdade em polo oposto 

à autoridade, bem como da consideração da posição de igualdade de todos os cidadãos diante 

da sociedade civil
74

. 

Segundo Wilson Steinmetz, a teoria da eficácia imediata se aproxima da mediata ao atribuir 

aos direitos fundamentais dupla dimensão - subjetiva e objetiva -, bem como uma eficácia 

perante todo o ordenamento jurídico. Entretanto, difere-se ao propor a aplicação direta de 

normas de direitos fundamentais nas relações entre particulares, de modo que direitos e 

obrigações nas relações privadas podem e devem ser deduzidos diretamente das normas de 

direitos fundamentais, independendo da atuação do legislador ou Judiciário
75

. Em que pese 

essa teoria não tenha sido aceita na Alemanha, é aceita por diversos países, a exemplo de 

Espanha, Portugal e, inclusive, pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Finalmente, no que diz respeito à teoria dos deveres de proteção, explica Daniel Sarmento
76

 

que é pautada no fato de que a mediação entre a autonomia privada e os direitos fundamentais 

deve partir do legislador e não do Judiciário, afastando a ideia do ativismo judicial e, 

aproximando-se da teoria da eficácia indireta e mediata. 

Daniel Sarmento, ao criticar essa teoria, afirma que ela deixa a esfera privada submissa à 

vontade do legislador, deixando de oferecer ao cidadão a proteção adequada. Nada obstante, 

afirma que na sociedade contemporânea não é possível excluir os particulares da qualidade de 

destinatários dos direitos fundamentais
77

. 

Sem dúvidas, ao Estado cabe não apenas a proteção negativa, mas também a positiva dos 

direitos fundamentais, tanto no que diz respeito às relações de interesse público quanto de 

interesse privado, visando assegurar a igualdade material entre as partes envolvidas. 
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Nesse sentido, destaca-se a teoria dos limites imanentes
78

 como meio de assegurar a não 

violação de um direito fundamental por outro nas relações particulares, de modo que um não 

se sobreponha ao outro, observando-se o princípio da proporcionalidade e as técnicas de 

harmonização e ponderação para a solução de conflitos entre direitos fundamentais no caso 

concreto.  

Paula Sarno Braga
79

 afirma que a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas 

não ameaça a autonomia privada. Ao contrário disso, a incidência dos referidos direitos em 

relações particulares serve para resguardar a autonomia dos sujeitos ali envolvidos. 

Assim sendo, a horizontalização dos direitos fundamentais, ou seja, a sua aplicação nas 

relações privadas, ganha força em diversos países, sendo aplicada também no ordenamento 

jurídico brasileiro. A aplicação dos direitos fundamentais entre particulares, portanto, surge 

como mais um elemento conformador e limitador do autorregramento da vontade.  

 

2.4 APLICABILIDADE DO AUTORREGRAMENTO DA VONTADE NO PROCESSO 

CIVIL 

 

Com a consolidação da constitucionalização do direito, adentra-se, indubitavelmente, no 

âmbito da autonomia privada
80

. Em decorrência da necessária efetivação das normas 

constitucionais e pela funcionalização das relações sociais, esta autonomia não poderá ser 

vinculada apenas aos negócios jurídicos de cunho contratual. Há, na doutrina, inclusive, 

resistência à utilização da expressão “autonomia contratual”, exatamente por conta dessa 

                                                 
78

 Virgílio Afonso da Silva, explica que a teoria dos limites imanentes sustenta que os direitos fundamentas não 

são absolutos, pois têm seus limites definidos previamente, implícita ou explicitamente, pela própria 

constituição. (SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p.131-32.) 
79

 BRAGA, Paula Sarno. Aplicação do devido processo legal às relações particulares. Cit., p.119. 
80

 Ao conceituar autonomia da vontade, Pietro Perlingieri afirma que “uma definição usual a ser considerada, no 

entanto, como mero ponto de partida para em seguida desenvolver as respectivas críticas, entende por 

“autonomia privada”, em geral, o poder, reconhecido ou concedido pelo ordenamento estatal a um indivíduo ou a 

um grupo, de determinar “vicissitudes jurídicas” como consequência de comportamentos – em qualquer medida 

– livremente adotado. Como fundamento desta concepção encontra-se, frequentemente de maneira somente 

tendencial, a liberdade de regular por si as próprias ações ou, mais precisamente, de permitir a todos os 

indivíduos envolvidos em um comportamento comum de determinar as regras mediante um pacto consensual. 

Não obstante se trate de um quadro ideal, privado de completa atuação histórica, ele exerceu e exerce uma 

notável influência no pensamento jurídico e na praxe, pondo-se como sinal da exigência jusnaturalística de 

proteger ou reconquistar espaço para o valor da liberdade individual. Por trás do fascínio desta fórmula, todavia, 

não se entendeu outras coisas senão o liberalismo econômico e a tradução em regras jurídicas das relações de 

força mercantis.” (PERLINGIERI, Pietro. O Direito Civil na Legalidade Constitucional. Cit., p. 335.) 
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amplitude, cabendo a utilização da expressão “autonomia negocial”, por ser esta mais 

adequada ao que se espera do instituto em apreço
81

. 

A crise sofrida pelo voluntarismo clássico, por sua vez, não implica a validade da afirmativa 

de que o poder existente entre os particulares de estabelecer regras entre si foi sepultado. 

Segundo Roxana Cardoso Brasileiro Borges, a realidade existente é completamente diferente 

desse ponto de vista
82

, considerando-se o estabelecimento de uma nova ordem que se afastou 

da vontade interna decorrente exclusivamente da psiqué do indivíduo, passando a necessitar 

de regras decorrentes de interesses socialmente relevantes
83

. A partir de então, a vontade 

perde o seu status de elemento autossuficiente para produção de efeitos jurídicos
84

, conforme 

visto anteriormente. 

                                                 
81

 Sobre o tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald deixam claro que “a autonomia privada 

transcende o perímetro dos negócios jurídicos patrimoniais, pois, em uma ordem pós-positivista, afirma-se como 

exercício de liberdade e instrumento de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, a 

autonomia privada não se reduz ao espaço normativo em que o sujeito realiza a atividade econômica (art. 170, 

CF), sendo também localizada sempre que o ser humano manifesta situações jurídica da personalidade, 

concretizando os seus projetos espirituais (art. 1º, III da CF). Aqui, afirma-se a “autonomia existencial”. 

(FARIAS, Cristiano de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Cit., p. 121.) 
82

 Segundo Roxana Cardoso Brasileiro Borges, “A distinção entre autonomia privada e autonomia da vontade 

importa em consequências práticas importantes. A evolução do conceito de autonomia da vontade para a noção 

de autonomia privada termina por modificar a própria noção de negócio jurídico.” (BORGES, Roxana Cardoso 

Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. Cit., p. 51) 
83

 Neste mesmo sentido, destaca-se o entendimento de Daniel Sarmento: “o poder do sujeito de auto-

regulamentar seus próprios interesses, de autogoverno de sua esfera jurídica, e tem como matriz a concepção de 

ser humano como agente moral, dotado de razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim para si, e que deve ter 

liberdade para guiar-se de acordo com estas escolhas, desde que elas não perturbem os direitos de terceiros nem 

violem outros valores relevantes da comunidade. (SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações 

Privadas. Cit.. p. 154.) 
84

 O Superior Tribunal de Justiça, quando do Julgamento do RE, nº 201819, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, 

demonstrou, expressamente, a necessidade de observância do ideal da autonomia privada nas relações entre 

particulares a fim de assegurar a incidência dos direitos fundamentais entre eles. Trata-se de um precedente 

interessante para o tema ora proposto, pois valoriza a sobreposição dos princípios constitucionais em face das 

negociações travadas entre particulares, cuja ementa abaixo destaca-se: 

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO 

DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não 

ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre 

pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição 

vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares 

em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA 

PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação 

civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por 

fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades 

e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está 

imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus 

associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em 

detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede 

constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e 

atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja 

eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de 
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Como visto, é inegável que ao tratar acerca de autonomia privada se chancela a incidência dos 

direitos fundamentais nas relações privadas, tema este que foi foco de grande embate 

doutrinário na Alemanha durante as décadas de 50 e 60 e longamente discutido nas seções 

anteriores. 

Nesse sentido, adverte Roxana Cardoso Brasileiro Borges: 

Por outro lado, na noção de autonomia privada, o negócio jurídico não nasce 

da simples manifestação da vontade. A teoria da autonomia privada 

demonstra que não existe uma ligação automática da vontade a um poder de 

gerar consequências jurídicas. A vontade não é o único fator determinante do 

negócio jurídico. Este nasce, na verdade, de uma manifestação ou declaração 

ou comportamento concludente disciplinado pelo ordenamento jurídico e 

que, por isso, deve obedecer a todos os pressupostos de validade que este 

exige
85

.  

 

Desse modo, a necessidade de atenção aos direitos fundamentais incidentes nas relações entre 

particulares - e não apenas no âmbito das atuações entre o Estado e o indivíduo - é essencial 

para as alterações advindas com a autonomia privada
86

. Conforme já mencionado, a ideia de 

                                                                                                                                                         
liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA 

ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO 

DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem 

função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de 

dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. 

A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, 

portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus 

associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do 

contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica 

impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias 

constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do 

sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o 

exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais 

concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IVOL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) 

p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 

EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821) 
85

 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. Cit., p. 53. 
86

 Vale destacar o entendimento de Luis Roberto Barroso e Ana Paula Barcellos exposto no artigo intitulado “o 

começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro”: A falta de 

efetividade das sucessivas Constituições brasileiras decorreu do não reconhecimento de força normativa aos seus 

textos e da falta de vontade política de dar-lhes aplicabilidade direta e imediata. Prevaleceu entre nós a tradição 

européia da primeira metade do século, que via a Lei Fundamental como mera ordenação de programas de ação, 

convocações ao legislador ordinário e aos poderes públicos em geral. Daí porque as Cartas brasileiras sempre se 

deixaram inflacionar por promessas de atuação e pretensos direitos que jamais se consumaram na prática. Uma 

história marcada pela insinceridade e pela frustração.  

O desrespeito à legalidade constitucional acompanhou a evolução política brasileira como uma maldição, desde 

que D. Pedro I dissolveu a primeira Assembléia Constituinte. Das rebeliões ao longo da Regência ao golpe 

republicano, tudo sempre prenunciou um enredo acidentado, onde a força bruta diversas vezes se impôs sobre o 

Direito. Foi assim com Floriano Peixoto, com o golpe do Estado Novo, com o golpe militar, com o impedimento 

de Pedro Aleixo, com os Atos Institucionais. Intolerância, imaturidade e insensibilidade social derrotando a 

Constituição.  
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que há uma igualdade suprema entre os contratantes é substituída pela constatação de que, na 

realidade, o que existe é uma diferença inquestionável, na maioria das vezes, entre as partes 

na realização do negócio jurídico.  

Frise-se que a vontade por si só não poderá lastrear tais relações, sob pena de resultar o 

chancelamento do sistema para imposições unilaterais daqueles que detém maior força ou 

capacidade econômica, intelectual ou jurídica na via negocial, até mesmo porque “enquanto 

interna ao sujeito, é irreconhecível por parte da outra pessoa e do ordenamento jurídico, 

existindo apenas para a consciência da própria pessoa que a tem
87

”. 

Por conta disso, a intervenção estatal nas relações jurídicas em nada tem a ver com um 

dirigismo contratual por parte da Administração Pública. Na realidade, o que não pode ocorrer 

é a liberação das atividades conforme, exclusivamente, a vontade das partes e dos seus 

interesses, pois, se assim for, haverá a busca desenfreada pela vantagem, o que resultará em 

abuso de poder e de direito. Logo, alguns direitos passam a ser garantidos, sendo este o foco 

da mutação da autonomia da vontade para autonomia privada. 

Por sua vez, a concepção publicística do Direito processual não permitiu o amadurecimento 

acadêmico acerca dos contornos e limites da manifestação da vontade no processo, fazendo 

com que o interesse das partes dependesse sempre da homologação judicial, cujo papel 

desenvolvido pelo magistrado seria o responsável pela manutenção da ordem jurídica
88

.  

Não foi sem razão, aliás, que se abordou, no decorrer desse trabalho, a evolução da autonomia 

da vontade, mais especificamente após a Revolução Francesa, com maior foco no Direito 

civil, pois foi exatamente nesse ramo que as discussões referentes ao tema se intensificaram. 

E, para ter uma visão ampla sobre o assunto, optou-se por estudá-lo detidamente no campo em 

                                                                                                                                                         
Um país que não dava certo.  

A Constituição de 1988 foi o marco zero de um recomeço, da perspectiva de uma nova história. Sem as velhas 

utopias, sem certezas ambiciosas, com o caminho a ser feito ao andar. Mas com uma carga de esperança e um 

lastro de legitimidade sem precedentes, desde que tudo começou. E uma novidade. Tardiamente, o povo 

ingressou na trajetória política brasileira, como protagonista do processo, ao lado da velha aristocracia e da 

burguesia emergente. (BARROSO, Luis Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O começo da história. A nova 

interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. Disponível em: < 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista23/revista23_25.pdf>; Acesso em: 27 jun. de 

2015.) 
87

 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. Cit., p. 52. 
88

 Leonardo Greco, ao tratar sobre atos de disposição processual, afirma que “não obstante esse poder das partes 

se contraponha ao poderes do juiz, não deve ser interpretado, de forma alguma, como uma tendência de 

privatização da relação processual, mas representa simplesmente a aceitação de que aquelas, como destinatárias 

da prestação jurisdicional, têm também interesse em influir na atividade-meio e, em certas circunstâncias, estão 

mais habilitadas do que o próprio julgador a adotar decisões sobre os seus rumos e a ditar providências em 

harmonia com os objetivos publicísticos do processo, consistentes em assegurar a paz social e a própria 

manutenção da ordem pública”. (GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. 

Revista Eletrônica de Direito processual. Disponível em: <www.revistaprocessual.com>, 2007, Vol. 1, p. 9.)    

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista23/revista23_25.pdf
http://www.revistaprocessual.com/
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que foi mais explorado, exatamente no Direito privado, para compreender-se que também no 

ramo privatístico a vontade sofre limitações, o que não seria diferente, pois, no Direito 

público.  

Relacionar o autorregramento da vontade, aqui compreendida como interesse, ao ramo do 

Direito público, especialmente ao Direito processual, embora gere reflexões e 

questionamentos quanto à liberdade existente entre partes e juízes no que tange ao 

procedimento, é necessidade ainda mais urgente e evidenciada com a aprovação da Lei 

13.105/2015, principalmente no tocante ao disposto no art. 190, concernente aos negócios 

jurídicos processuais.  

Por óbvio, essa autorregulação, no Direito público, não tem as mesmas aplicação e estrutura 

que possui no Direito privado, até por conta do exercício da jurisdição, função pública. 

Porém, este argumento não é suficiente para deixar de estudar o tema no Direito público
89

. 

 

2.5 CONCEPÇÃO DE VONTADE ADOTADA  

 

Diante da regulação da vontade, tem-se de esclarecer a preferência pelo uso, no que concerne 

especialmente ao processo civil, da terminologia “autorregramento da vontade”, a qual se 

adota no presente trabalho.  

De logo, registre-se que a concepção de autorregramento da vontade – nome utilizado pela 

doutrina processualista, ou autorregramento do interesse das partes, como parece mais 

conectado com os autores que se dedicaram ao estudo da manifestação da vontade 
90

-, não 

pode ignorar toda a evolução que a concepção de autonomia privada passou, especialmente 

estudada no Direito civil, do qual muito se tratou no curso do presente capítulo.  

Desse modo, sempre que se referir ao termo “autorregramento da vontade”, nesse estudo, não 

se está a tratar do desejo intersubjetivo, interno e pessoal do sujeito, mas do interesse que será 

regulado, adequado às circunstâncias casuísticas, necessidades e expectativas concretas das 

partes envolvidas.  

A concepção deve estar, portanto, também conectada à ideia de função social, pautada no 

escopo do Direito, na juridicidade e no fundamento social. Isso porque o autorregramento de 
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 DIDIER JR, Fredie. Princípio do Respeito ao Autorregramento da vontade no processo civil. Cit., p. 20-21. 
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 Por todos: DIDIER JR, Fredie. Princípio do Respeito ao Autorregramento da vontade no processo civil. Cit.; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios Jurídicos Processuais. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 137. 
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interesses no processo terá, necessariamente, efeitos externos, mesmo que seja para a 

formação de precedentes e, dessa forma, torna-se área de interesse da sociedade.  

Há, pois, de se ressaltar que as expressões “autonomia privada”, “autonomia da vontade” e 

“autorregramento da vontade” referem-se ao estudo da manifestação da vontade. Entretanto, é 

fato que cada locução demonstra um horizonte de utilização do conceito
91

. Assim, Pontes de 

Miranda
92

 preferiu o termo “autorregramento da vontade”, pois evitou utilizar “autonomia 

privada” para que a terminologia, eventualmente, não suprimisse o estudo da disposição da 

vontade no Direito público. Sendo assim, evitando a confusão terminológica, optou por 

aquela expressão, pois mais ampla e aplicável a qualquer ramo do Direito, assim como 

também o fez Pedro Henrique Pedrosa Nogueira
93

.  

Ademais, advirta-se que “defender o autorregramento da vontade no processo não é 

necessariamente defender um processo estruturado em um modelo adversarial
94

”. O direito à 

liberdade pode conviver perfeitamente com as atividades e as atribuições do órgão 

jurisdicional, até mesmo porque se a autonomia privada, como amplamente discutido 

anteriormente, sofre limitações no âmbito, inclusive, do Direito privado
95

, é natural, e até 

esperado, que sofra restrições ainda maiores no bojo do Direito público
96

.  

Não é sem propósito, aliás, que a lei cuida de estabelecer limites específicos no caput do 

artigo 190 do Novo Código de Processo Civil, com vistas a permitir negociação processual, 

tema que será analisado no último capítulo, somente entre pessoas capazes e sobre direitos 

que admitam autocomposição.  

Não bastasse essa cautela, a referida lei ainda dá poder ao juiz, de ofício ou a requerimento, 

para controlar a validade de tais convenções, recusando-lhes aplicação se, ainda que 

obedecidas as limitações estabelecidas no caput, envolver parte que se encontre em manifesta 

situação de vulnerabilidade, tema cerne desse trabalho, cujos parâmetros passarão a ser 

tratados no próximo capítulo.  
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 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios Jurídicos Processuais. Cit., p. 137.  
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 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado, Tomo III, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 54.  
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 NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Negócios Jurídicos Processuais. Cit., p. 137. 
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 DIDIER JR, Fredie. Princípio do Respeito ao Autorregramento da vontade no processo civil. Cit., p. 22. 
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 O problema da autonomia privada é, portanto e somente, um problema de limites como, por exemplo, o dever 

ou proibição de contratar, a necessidade de aceitar regulamentos pré-determinados, a inserção ou substituição de 

cláusulas contratuais, o princípio da boa-fé, os preceitos de ordem pública, os bons costumes, a justiça 

contratual, as disposições sobre abuso de direito, etc., tudo isso a representar as exigências crescentes de 

solidariedade e socialidade. (AMARAL NETO, Francisco dos Santos. A autonomia privada como princípio 

fundamental da ordem Jurídica - Perspectivas estrutural e funcional. Coimbra: Coimbra, 1988, p. 33.) 
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 DIDIER JR, Fredie. Princípio do Respeito ao Autorregramento da vontade no processo civil. Cit., p. 22. 
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3 A VULNERABILIDADE NO DIREITO 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

O Direito, como instrumento de justiça, tem o seu foco na pessoa humana e, para garantir a 

equidade nas relações jurídicas, o ordenamento cuida, constantemente, de criar condições que 

assegurem tal objetivo.  

O fenômeno é percebido tanto na legislação brasileira, como na estrangeira, por meio dos 

acordos internacionais, como o Pacto de Direitos Civis e Políticos, a Convenção sobre os 

Direitos da Criança e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que visam à 

concretização da liberdade, da justiça e da paz, fundamentadas pela igualdade.  

As desigualdades existentes referentes à cor, condição socioeconômica, estágio da vida 

(infância, juventude e idade avançada), assim como características específicas que acometem 

o consumidor, o trabalhador, o índio, os deficientes, a mulher, dentre tantos outros aspectos 

de identidade reveladores de grandes diferenças, geram uma potencial vulnerabilidade, já que 

“ser vulnerável significa estar suscetível a, ou em perigo de, sofrer danos
97

”. 

Sobre a vulnerabilidade, Michael H. Kottow
98

 a divide em duas esferas. Em primeiro lugar, a 

primária, elementar ao próprio ser humano, cujas dificuldades e perturbações, inclusive, 

podem causar a morte, referindo-se ao risco de estar vivo, atingindo todo e qualquer ser 

humano. 

Além desse aspecto, há também a vulnerabilidade secundária, importante ao Direito e ao 

presente trabalho, pois decorrente de “circunstâncias desfavoráveis, nas quais a pobreza, a 

falta de educação, as dificuldades geográficas, as doenças crônicas e endêmicas ou outros 

infortúnios os tornam ainda mais vulneráveis
99

”.   
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 KOTTOW, Michael. H. Comentários sobre bioética, vulnerabilidade e proteção. In: GARRAFA, Volnei; 
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Sendo assim, observa-se que a vulnerabilidade primária é intrínseca a todo ser humano, ao 

passo que a secundária está associada à predisposição de sofrer mais danos, visto que o 

indivíduo fica suscetível a ser afetado por alguma aflição subjacente
100

.  

A vulnerabilidade secundária tem causa singular e exige a busca de soluções específicas e 

corretivas para cada circunstância
101

. Alguns dos mecanismos adotados pelo Estado brasileiro 

serão analisados oportunamente, mais adiante, nos tópicos referentes às principais hipóteses 

de tutela dos vulneráveis. Antes, porém, importa compreender o conceito do instituto em 

questão.  

 

3.2 CONCEITO 

 

A vulnerabilidade é estudada em diversas áreas do conhecimento, como na Medicina, 

Filosofia, Sociologia, assim também no Direito, cuja abordagem é a que interessa ao presente 

trabalho.  

Pode-se observá-la em função de uma relação social, cultural, política e econômica desigual, 

bem como consequência de uma relação de desigualdade, podendo manifestar-se de modo 

individual ou coletivo, revelar-se entre indivíduos, diferentes grupos, culturas, minorias ou 

mesmo entre nações
102

. 

Desse modo, a sua ocorrência é extremamente ampla, não somente observada nos campos que 

mais detidamente se dedicaram ao estudo, como Direito do consumidor, relações trabalhistas, 

infância e juventude e bioética, por exemplo, mas em todos os outros que envolvam relações 

humanas.  

A verdade é que, no campo do Direito, mais especificamente, o ser vulnerável pode estar em 

qualquer relação jurídica, fazendo-lhe merecedor da proteção que garante a paridade de armas 

em busca da igualdade material.  
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O Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução n. 466/12, seção II, 25, define 

vulnerabilidade como o “estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, 

tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma 

estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e 

esclarecido”.  

Vulnerabilidade é palavra de origem latina, que significa ferida. Não por outro motivo, Maria 

Patrão Neves afirma que “a vulnerabilidade é irredutivelmente definida como susceptibilidade 

de ser ferido
103

”.  

É da seguinte maneira que Claudia Lima Marques e Bruno Miragem definem vulnerabilidade: 

A vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um estado inerente de risco 

ou um sinal de confrontação excessiva de interesses identificados no 

mercado, é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, 

que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação.
104

  

Para os autores, as regras de proteção aos mais fracos se originam da ideia de isonomia, da 

máxima aristotélica de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de 

suas desigualdades. E a justificativa para a utilização da igualdade está exatamente na 

vulnerabilidade, que decorre daquele princípio.   

Infere-se, pois, que a tutela jurídica da vulnerabilidade tem origem na proteção dos direitos 

humanos, mostrando-se como importante elemento de promoção da igualdade, estando ligada 

à noção de violação, não efetivação ou negativa dos direitos da pessoa humana.   

Florencia Luna
105

, ao analisar a vulnerabilidade, entende que é preciso considerar o aspecto 

dinâmico e contextual como parte de seu próprio conteúdo. A atuação deste conceito, na sua 

lição, deve ser dinâmica, relacional, determinando tanto o seu âmbito e formas de pensar, 

quanto sua concepção. A autora faz uma metáfora ao compreender a vulnerabilidade como 

camadas, trazendo a ideia de flexibilidade, de modo que os fatores para a consideração de um 

indivíduo ou de um grupo deles como vulnerável podem ser variados e múltiplos, o que 

permite remover um por um, camada por camada. É como se tais camadas fossem filtros, ou 
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lentes, e, a depender da sobreposição de circunstâncias, ou de camadas, que na verdade são os 

fatores que trazem a fragilidade, podem tornar o indivíduo mais ou menos vulnerável
106

. 

Não há, então, vulnerabilidade sólida e única que permita esgotar a categoria, de maneira que 

é possível falar em diferentes vulnerabilidades, diferentes camadas operando sobre o 

indivíduo. A vulnerabilidade é, assim, flexível e não consolidada
107

. Impossível, portanto, 

delimitar previamente os seus fatores e características, uma vez que estão estreitamente 

relacionado às circunstâncias, à situação analisada e ao contexto.  

Nesse trabalho, portanto, considera-se vulnerabilidade como característica, definitiva ou não, 

conferida ao sujeito que está inserido em circunstâncias sociais, naturais ou econômicas, que 

trazem limitação e o diferencia de um grupo, evidenciando uma condição de fragilidade e 

inferioridade que reclama mecanismos capazes de cessar tais diferenças para conformação da 

igualdade material. 

E, uma vez considerando-se um sujeito vulnerável, é preciso, de acordo com o primado da 

igualdade, buscar uma medida para equilibrar as forças e encontrar a justiça, por intermédio 

da inclusão de determinados grupos, do combate ao abuso de poder, motivo pelo qual a teoria 

das vulnerabilidades ganha força em diversos ramos do Direito, inclusive no Direito 

processual. Para tanto, é necessária a avaliação do tema de maneira transversal, visando 

compreender o que se construiu em larga escala tanto na doutrina quanto no ordenamento.  
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3.3 PRINCIPAIS HIPÓTESES DE TUTELA JURÍDICA DO VULNERÁVEL NO BRASIL  

 

O Direito tem uma estreita relação com a existência social do homem, conformando-se em um 

conjunto de normas que ordenam o comportamento humano
108

. Portanto, como regulador da 

convivência humana, enfrenta as diversas situações de vulnerabilidade, pois, como bem 

pondera Heloisa Helena Barboza:  

Todos os humanos são, por natureza, vulneráveis, visto que todos os seres 

humanos são passíveis de serem feridos, atingidos em seu complexo 

psicofísico. Mas nem todos serão atingidos do mesmo modo, ainda que se 

encontrem em situações idênticas, em razão de circunstâncias pessoais, que 

agravam o estado de suscetibilidade que lhes é inerente. Embora em 

princípio iguais, os humanos se revelam diferentes no que respeita à 

vulnerabilidade. [...] Não há para tais pessoas possibilidade de exercer seus 

direitos, por vezes sequer de ter acesso a eles, em igualdade de condições, 

sendo necessário que o direito lhes propicie os meios para tanto
109

. 

Desse modo, o ordenamento reage por meio da edição de normas jurídicas específicas que 

visam efetivar os direitos humanos em busca da redução das desigualdades sociais, técnicas e 

econômicas com o fim de uma sociedade livre e justa
110

. Sendo assim, é de extrema 

relevância analisar as principais esferas de tutela dispensadas pelo Direito material aos 

vulneráveis. 

 

3.3.1 Legislação consumerista 

 

A Resolução n. 39/248 de 10 de abril de 1985 da Organização das Nações Unidas, seguindo a 

tendência mundial existente, reconheceu o desequilíbrio do consumidor em termos 

econômicos, educacionais e poder aquisitivo.   
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No mesmo sentido, a Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova realidade no Direito 

brasileiro, pois nasce como centro irradiador e marco de reconstrução de um Direito privado 

mais social e preocupado com os vulneráveis, desenvolvendo um Direito privado solidário
111

. 

O posicionamento da CF/1988, no que diz respeito à proteção do consumidor, deu-se por 

conta da ausência, em período anterior, do equilíbrio fático entre as partes contratantes, pois 

as leis civis eram incompatíveis com as características especiais que envolvem os sujeitos 

desta relação. Desse modo, dando legitimidade ao sistema e buscando conferir o amparo 

necessário, o constituinte trouxe a tutela da relação de consumo como princípio da ordem 

econômica, expressamente no art. 170, V. 

Nessa sistemática, surge a defesa da tutela consumerista com o art. 48 do Ato das Disposições 

Transitórias que determina ao Congresso Nacional a elaboração de um Código de Defesa do 

Consumidor, cuja consequência foi exatamente a promulgação da Lei 8078/1990.  

Essa legislação, cujo fundamento é constitucional, trata de forma especial o consumidor, 

considerando-o um sujeito vulnerável. E, embora no ordenamento jurídico nacional, a 

desigualdade
112

 esteja estampada em alguns ramos, é no Direito consumerista que se 

concentra o maior número de debates sobre o tema da vulnerabilidade.  

Foi o Código de Defesa do Consumidor, então, o primeiro diploma normativo brasileiro a 

trazer expressamente o assunto no seu art. 4º, I, considerando-lhe como um princípio nesta 

matéria, que direciona e conforma todo o ideal protecionista desta legislação. Nesse sentido, 

Paulo Valério Dal Pai afirma que: 

O princípio da vulnerabilidade representa a peça fundamental no mosaico 

jurídico que denominamos Direito do Consumidor. É lícito até dizer que a 

vulnerabilidade é o ponto de partida de toda a Teoria Geral dessa nova 

disciplina jurídica [...] A compreensão do princípio, assim, é pressuposto 

para o correto conhecimento do Direito do consumidor e para a aplicação da 

lei, de qualquer lei, que se ponha a salvaguardar o consumidor.
113

 

A elaboração do CDC, portanto, foi fincada em bases sólidas, após verificar-se, na prática, a 

inexistência de igualdade material nas relações que envolviam o consumidor e o fornecedor 
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de produtos e serviços. Desse modo, o consumidor não teria sua tutela efetivada caso 

houvesse a manutenção do modelo clássico privado de pacta sunt servanda
114

, que se 

lastreava fortemente na autorregulamentação
115

. A vulnerabilidade do consumidor justifica tal 

tratamento diferenciado e atrai para o Poder Público a responsabilidade pela busca da 

igualdade material em complemento daquela meramente formal defendida pela legislação 

clássica
 116

.  

Destarte, conforme afirmam Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e 

Leonardo Roscoe Bessa, “para realizar a igualdade material era necessário limitar também a 

liberdade de alguns, impor uma maior solidariedade no mercado (favor debilis) e assegurar 

direitos imperativos
117

” aos mais fracos.  

O CDC, então, reconhece que um dos polos do negócio jurídico celebrado é carecedor de 

atenção especial e diferenciada. Busca, por isso, o atendimento das necessidades dos 

consumidores, bem como o respeito às suas dignidade, segurança, saúde e, ainda, a proteção 

de seus interesses econômicos com o fito de assegurar melhor qualidade de vida, ao tempo 

que confere à vulnerabilidade o status de princípio em seu art. 4º, I.  

É assim que, nos contratos celebrados sob a tutela da interação decorrente do consumo, 

encontram-se dois sujeitos que são incontestavelmente qualificados pela legislação específica: 

o fornecedor e o consumidor. Apesar de a conceituação estabelecida para o consumidor como 

toda pessoa natural ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final, o que poderia resultar o engessamento do instituto jurídico, acredita-se que a adoção 

dessa opção por parte do legislador consumerista configurou-se como uma alternativa viável, 

pois se evita a mitigação de sujeitos à tutela protetiva desenvolvida por esse diploma. 

O pensamento contrário também pode ser desenvolvido. Afinal, se a conceituação legal de um 

instituto implica a preservação de exclusão de sujeitos aptos a serem atendidos pela tutela do 

Código de Defesa do Consumidor, também poderia haver a impossibilidade de ampliação 

desse conceito, o que geraria o engessamento efetivo da sua rede protetora. Em atenção ao 
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segundo ponto, o legislador consumerista estampou, no parágrafo único do art. 2º, uma regra 

que aumenta a área de atuação do conceito de consumidor, estabelecendo que se equipara à 

condição de consumidor toda a coletividade, mesmo composta por pessoas indetermináveis, 

cujos membros tenham atuado nas relações de consumo. 

A preocupação do CDC com a fácil identificação dos sujeitos envolvidos nas interações por 

ele abrangidas é justificada diante da característica peculiar que estes negócios jurídicos 

possuem: o desequilíbrio entre as partes. Como dito, nessa relação, de um lado haverá o 

fornecedor e, de outro, em grau de desvantagem, o consumidor, que, por conta disso, será 

merecedor da tutela jurídica protetiva, por se encontrar em situação de vulnerabilidade
118

. 

O fornecedor é o criador da atividade produtiva, é aquele que detém o know-how, seja do 

produto ou do serviço posto no mercado para ser consumido por terceiros. Esta condição lhe 

assegura um status diferenciado perante a outra parte da relação que não o detém, ou que o 

possui em grau inferior. 

Faz-se, entretanto, uma advertência. A condição de vulnerabilidade do consumidor não pode 

ser estabelecida pelo seu grau de escolaridade. Efetivamente, a baixa escolaridade é elemento 

propulsor para um aumento do grau de vulnerabilidade
119

, mas o eventual elevado 

conhecimento intelectual não pode ser encarado como uma excludente da condição de 

inferioridade negocial existente entre o consumidor e o fornecedor. 

Inquestionavelmente, portanto, o consumidor é sujeito em situação de vulnerabilidade
120

 

perante o fornecedor.  

                                                 
118

 FILOMENO, José Geraldo Brito. Da Política Nacional de Relações de Consumo. In: Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor – comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. rev., atual., ampl. São Paulo: 

Forense, 2007, p. 69.   
119

 Sobre o tema, é interessante assegurar destaque para o precedente extraído da Jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul que relata acerca do “duplo grau de vulnerabilidade do consumidor”. Neste 

acórdão - Recurso Cível Nº 71003934726 -, a Desembargadora Adriana da Silva Ribeiro reconheceu que no caso 

específico, em face do baixo grau de escolaridade do consumidor – um agricultor familiar – havia a configuração 

da dupla vulnerabilidade: a primeira extensível a todos aqueles que se encontram na relação de consumo, 

simplesmente, por ocupar o polo que lhe assegura a configuração como consumidor; e a outra em decorrência da 

sua baixa escolaridade, o que permitia que houvesse uma maior desvantagem quando comparado a outro 

consumidor com maior instrução e que se encontrassem em situação semelhante. A reunião desses dois 

elementos, portanto, potencializaria a hipótese de sujeito vulnerável, sendo-lhe assegurada uma maior tutela 

jurídica a fim de manter o equilíbrio da interação social existente. (Recurso Cível Nº 71003934726, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 24/01/2013.) 
120

 Para Flávio Tartuce e Daniel Assumpção, “a expressão consumidor vulnerável é pleonástica, uma vez que 

todos os consumidores têm tal condição, decorrente de uma presunção que não admite discussão ou prova em 

contrário. Para concretizar, de acordo com a melhor concepção consumerista, uma pessoa pode ser vulnerável 

em determinada situação – sendo consumidores – mas, em outro caso concreto poderá não assumir tal condições, 

dependendo da relação jurídica consubstanciada no caso em concreto.” (TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Manual de Direito do Consumidor. Direito material e Processual. Volume único. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Gen, 2015, p. 34) (grifo no original) 



53 

 

Destaque-se que o reconhecimento da vulnerabilidade, como consequência do 

intervencionismo estatal, não se justifica de forma aleatória, ou seja, não se trata de uma 

atuação feita pura e simplesmente para restringir a liberdade negocial
121

. A sua incidência 

está, exatamente, em sentido contrário, pois se justifica apenas como um mecanismo de 

respeito à paridade de armas entre os contratantes, elevando aquele que se encontra em grau 

de inferioridade técnica-intelectual ao mesmo patamar da parte contrária, respeitando-se, 

assim, os limites estabelecidos por princípios como o da igualdade
122

.  

Nesse sentido, ao comentar que a vulnerabilidade é característica intrínseca da condição de 

consumidor, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves sustentam que “a 

vulnerabilidade é elemento posto da relação de consumo e não um elemento pressuposto, em 

regra. O elemento pressuposto é a condição de consumidor
123

”. Ou seja, a vulnerabilidade é 

particularidade que torna o consumidor mais fraco na relação jurídica, o que conclama 

mecanismos de ajustes de paridade, embora não somente desta categoria de sujeitos. 

Destaque-se que, em regra, há presunção de vulnerabilidade quando se fala em consumidor 

quanto à pessoa natural e o mesmo entendimento não pode ser exposto ao se tratar de pessoa 
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e da equidade, ou seja, da função social do contrato. Ele prevê um regime protetivo onde a administração pública 

e a privada, através de mecanismos jurídicos próprios, equilibram as relações de consumo, em especial, com a 

proscrição de cláusulas abusivas em contratos de adesão. 

O consumidor fica, desta forma, protegido de qualquer abuso que queira o fornecedor praticar. A finalidade 

principal é harmonizar os interesses contrapostos em jogo, preservando as atividades produtivas e protegendo o 

consumidor de abusos. Verificamos, portanto, que dentro da proteção contratual estabelecida com a edição do 

Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas abusivas merecem um tratamento metodológico como tentativa 

de conter tais procedimentos, diante da configuração contratual, sob a égide do direito pátrio. 

No mundo atual, em que a regra é a da contratação em massa, via contratos de adesão, é de todo sabido que tanto 

a liberdade de escolha para contratar ou não contratar, como a liberdade de escolher o outro contratante 

tornaram-se muito limitadas. Desse modo, torna-se inviável a utilização incondicional do paradigma contratual 

clássico, que se baseava na aceitação unânime e absoluta dos princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt 

servanda e da liberdade contratual, para solucionar os problemas contratuais modernos, pois, sabe-se que, via de 

regra, a aplicação daquele paradigma implica decisões judiciais injustas para com os consumidores.”  

[...] (TJ-MG 2.0000.00.359749-9/000, Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 22/05/2002.) 
122
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jurídica. Nesse caso, a configuração da vulnerabilidade deverá ser identificada, uma vez que 

será este o ponto de partida para a separação das relações consumerista e empresarial
124

.  

Com isso, entretanto, não se quer mitigar o entendimento mencionado anteriormente, segundo 

o qual todo consumidor é vulnerável. Afirma-se, apenas, que quando se trata de pessoas 

jurídicas, faz-se necessário um cuidado maior na identificação dessa característica, pois em 

caso de sua ausência, a relação não poderá ser identificada como consumerista, exatamente 

pela inexistência do elemento justificador do princípio da vulnerabilidade estampado no 

inciso I do art. 4º da Lei 8078/1990. Inexistindo tal peculiaridade, estar-se-á diante de uma 

relação puramente empresarialista
125

. 

A vulnerabilidade do consumidor, portanto, é classificada na doutrina de acordo com sua 

hipótese fática. Cláudia Lima Marques elenca quatro espécies de vulnerabilidade do 

consumidor, sendo a primeira a denominada de informacional. Ela é considerada pela autora 

como a mais básica das hipóteses de vulnerabilidade, pois o consumidor tem a falta de 

informação, de conhecimento do produto posto no mercado, o que pode resultar a 
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manipulação de forma mais facilitada por parte do fornecedor.  

Diante disso, não há como negar que a vulnerabilidade informacional deve ser vista como a 

modalidade que mais autoriza a proteção ao consumidor, haja vista que a informação 

adequada é vital para a ausência de danos à parte mais fraca da relação
126

. 

A segunda modalidade é a técnica, decorrente da ausência de conhecimentos técnicos, 

específicos sobre o produto ou serviço. Ao lado dessa modalidade, também haverá a 

vulnerabilidade jurídica ou científica que é a ausência, exatamente, de conhecimentos 

específicos jurídicos, de contabilidade ou economia. Essa hipótese deve ser “presumida para o 

consumidor não profissional e para o consumidor pessoa física
127

”. Por sua vez, “quanto aos 

profissionais e às pessoas jurídicas, vale a presunção em contrário
128

”.  

Por fim, há a vulnerabilidade fática ou socioeconômica
129

 que exige o aspecto exclusivamente 

econômico para a imposição da superioridade aos consumidores.  

Desse modo, percebe-se a grande preocupação conferida pelo legislador ao consumidor por 

meio de um vasto suporte normativo que estabelece mecanismos de proteção e presunção de 

fragilidade, sendo o CDC o primeiro diploma legislativo nacional a conter expressamente o 

vocábulo vulnerabilidade.  

As regras protetivas, porém, vão além do ordenamento consumerista e o presente trabalho, na 

continuação de seu corte transversal sobre a doutrina e legislação que respaldam a teoria da 

vulnerabilidade, continua a identificar, no sistema brasileiro, as principais hipóteses dessa 

tutela. 

 

3.3.2 Proteção do contratante vulnerável  

 

Os contratantes vulneráveis são aqueles que, por alguma circunstância fática específica, são 

colocados em situação de desvantagem perante a outra parte da relação contratual. 
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Para dirimir essa desvantagem, a intervenção estatal nas relações econômicas privadas, 

ampliada pelo Estado de Direito, visa assegurar a igualdade material dos contratantes, tendo 

como foco principal o contrato “e precisamente a proteção dos figurantes mais fracos ou 

vulneráveis
130

”, limitando o poder negocial dos indivíduos.  

Diante disso, desde o século passado, o Brasil passou a entender que alguns figurantes, dada a 

presunção de sua vulnerabilidade, mereciam proteção específica, o que, consequentemente, 

implicou limitação ao autorregramento da vontade, por meio de lei ou de decisão judicial
131

. 

Nessa linha é que a ordem jurídica passa a fundamentar e ser base das relações contratuais, 

interferindo no conteúdo dos efeitos dos contratos firmados entre as partes, estabelecendo 

requisitos e limites de eficácia
132

 que devem ser condizentes com os valores e limites 

constitucionais, logo com a proteção da igualdade e da dignidade humana. 

Esclarece, entretanto, Ana Carolina Trindade Soares que essa intervenção é mais reduzida 

quando as partes se encontram em situação de igualdade material, podendo avaliar seus 

interesses próprios e dispor conscientemente sobre o direcionamento contratual
133

. Reafirma-

se, então, a ideia de que a vulnerabilidade reclama intervenção e proteção estatal no sentido de 

assegurar uma igualdade que deveria existir, mas que por alguma razão, não se configura.  

A demanda pela tutela diferenciada, portanto, não se justifica em relações firmadas entre 

iguais, mas naquelas em que a desigualdade ganha destaque, colocando em risco os direitos 

da parte vulnerável.  

Sobre a intervenção legislativa, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald destacam que 

a visão limitadora da lei tem mais relação com os fundamentos do Estado Social, do que com 

os do Estado Democrático de Direito. Isso porque, nesse modelo estatal, o papel da lei é 

conformar os contratos às exigências solidaristas da Constituição Federal, compreendendo-se 

a palavra “conformar” como a possibilidade de conciliação de duas coisas distintas
134

. Assim, 

seja por limitar ou por conformar o contrato, não há dúvida de que a lei interfere na forma de 

imposição da manifestação dos interesses das partes, visando proteger aquele que, por algum 

motivo, encontre-se em posição de desvantagem. 
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A título exemplificativo, Paulo Lôbo aponta a proteção dos mutuários, com a vedação dos 

juros usurários (Dec. 22,626, de 1933); do inquilino comercial (Dec. 24.150, de 1934, 

atualmente Lei 8.245, de 1991); do promitente comprador de imóveis loteados (Dec.-Lei 58, 

de 1937); do trabalhador assalariado (CLT, 1943); do inquilino residencial (Lei 4. 494, de 

1964, atualmente Lei 8.245, de 1991); dos titulares de direitos autorais (Lei 5.988, de 1973, 

atualmente Lei 9.610, de 1998); do consumidor (CDC, de 1991); e do aderente em contrato de 

adesão (Código Civil de 2002).
135

 

Além disso, merece destaque o artigo 422 do Código Civil de 2002, por apontar como 

obrigação dos contratantes o respeito aos princípios da probidade e da boa-fé, compreendendo 

que eles devem nortear a relação antes e durante a execução do contrato. 

 Merecem relevância, também, os artigos 423 e 424 do mesmo diploma normativo, uma vez 

que, ao disciplinarem o contrato de adesão, respectivamente, preveem a interpretação mais 

favorável ao aderente, bem como a decretação de nulidade da cláusula que implique renúncia 

antecipada do contratante a direito resultante da natureza do negócio
136

. 

Nesse sentido, pontual a observação de que o contrato de adesão disciplinado no Código Civil 

abrange qualquer aderente, consumidor ou não, pois não se limita a uma determinada relação 

jurídica, a exemplo da consumerista
137

.  A importância disso reside no fato de não se poder 

reduzir a vulnerabilidade contratual aos contratantes consumidores, pois, embora o Direito do 

consumidor tutele amplamente os seus vulneráveis na esfera contratual, não é essa a única 

categoria de contratantes. Assim, merecem proteção diferenciada, os consumidores 

contratantes, mas também todos os sujeitos submetidos à situação desfavorável diante de uma 

relação contratual. 

Dessa forma, destaca-se como mecanismo de defesa dos contratantes, conforme se extrai do 

próprio Código Civil de 2002, os institutos da lesão (art.157), da correção do valor de 

prestação desproporcional (art. 317), da função social do contrato (art.421), da resolução por 

onerosidade excessiva (art. 478), entre outros. 

Nada obstante, o CDC, em seu artigo 4°, como dito, estabelece o atendimento aos princípios 

do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, harmonização 

dos interesses e equilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor. O mesmo diploma, em 
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seu art. 6°, prevê a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas. 

Destaca-se que a própria Constituição Federal fundamenta a proteção do contratante 

vulnerável, uma vez que os contratos, instrumentos da atividade econômica
138

, não podem 

contrariar a normativa constitucional. Assim sendo, devem preservar o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, sem desrespeitar o da solidariedade, 

destacando-se que a proteção do contratante vulnerável é mais uma forma de concretização do 

princípio da igualdade material. 

Diante disso, resta clara a proteção constitucional e legal conferida ao vulnerável contratante, 

como meio de efetivação dos princípios fundamentais. 

 

3.3.3 Legislação trabalhista 

 

Quando se trata da questão da vulnerabilidade, sem sombra de dúvidas, o Direito do 

consumidor e o Direito trabalhista são áreas que se apresentam de imediato, tendo em vista 

que as relações de consumo e laborais são as mais recorrentes no cotidiano social. 

O Direito do trabalho tem como objetivo principal assegurar a igualdade material entre 

empregador e empregado, nas relações de trabalho. 

Nesse sentido, Maurício Godinho Delgado afirma que o Direito do trabalho estrutura em seu 

interior uma teia de proteção à parte hipossuficiente na relação empregatícia, visando atenuar, 

juridicamente, o desequilíbrio fático existente no contrato de trabalho
139

.   

Entretanto, a concepção desse ramo do Direito foi se firmando ao longo tempo, uma vez que a 

ideia de Direito do trabalho adveio do movimento de proteção aos operários, ocorrido no 

século XIX, como efeito da crise do liberalismo clássico e do consequente contexto de grande 

desigualdade existente.  

Diante dessa conjuntura, “os trabalhadores passaram a invocar os direitos civis como 

instrumentos para elevar seu status econômico e social por meio da reivindicação de direitos 
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sociais
140

”. Como visto, os direitos sociais surgem para atender a demanda da coletividade 

pela igualdade material, exigindo o comportamento intervencionista do Estado.  

Sob a influência desse movimento, o Brasil passou a proteger o direito dos trabalhadores por 

meio de publicação de normas sobre o tema, visando encontrar o ponto de equilíbrio entre o 

interesse dos empregadores e dos empregados e manter a estabilidade social. 

Cumpre registrar, entretanto, que o Brasil iniciou esse movimento de forma tardia, tendo em 

vista a própria demora da substituição da mão de obra escrava por livre, já que a abolição da 

escravatura nesse país se deu em 1888, com a edição da Lei Áurea. Desse modo, justifica-se a 

falta de organização dos trabalhadores recém-admitidos no sistema industrial que se 

introduzia no país
141

. 

Nesse sentido, não cabe pesquisar a existência do Direito do trabalho no Brasil em período 

anterior à abolição da escravatura, porquanto não estava consolidada a relação de emprego, 

premissa essencial para a afirmação da categoria justrabalhista
142

. Assim, é com a extinção da 

escravatura que se começa a pensar na consolidação histórica do Direito do trabalho no Brasil.  

A partir de então, iniciou-se o fortalecimento da classe trabalhadora, os sindicatos foram se 

desenvolvendo, o que repercutiu na edição das primeiras leis trabalhistas. Esse período, entre 

1888 e 1930, caracterizou-se pelo surgimento de legislação esparsa e assistemática, 

evidenciando a preocupação em tutelar juridicamente as relações de trabalho.  

Assim, são alterações legislativas mais expressivas “as previsões sobre acidentes de trabalho 

(1919), férias (1925), indenização por despedida injusta (1935), instituição do salário mínimo 

(1940), Consolidação das Leis do Trabalho (1943), reconhecimento do Direito de Greve na 

Constituição de 1946 e Lei de greve (1964)
 143

”. 

Nada obstante, registre-se que as próprias Constituições brasileiras passaram a proteger o 

Direito do trabalho e, consequentemente, a reafirmar a proteção ao trabalhador, buscando a 

igualdade material na relação estabelecida entre empregador e trabalhador.  

Desse modo, a Constituição de 1946, primeira Constituição brasileira a fazer referência 

expressa à valorização do trabalho, em seu art. 145, estabeleceu que a ordem econômica deve 

ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa 

com a valorização do trabalho humano; a Constituição de 1967, seguindo essa linha, apontou 
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a valorização do trabalho como princípio assegurador da dignidade da pessoa humana, 

comando que não se alterou na Constituição seguinte de 1969
144

.  

Finalmente, a Constituição de 1988 não só ratificou a proteção dos trabalhadores, como a 

ampliou, porque o trabalho passou a integrar os fundamentos da República brasileira, ao lado 

da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e livre iniciativa. Além disso, o 

constituinte originário reservou uma seção para dispor sobre os direitos sociais, dentre os 

quais, destacam-se os dos trabalhadores, disciplinados no art. 7°, caput, e incisos. 

Ademais, a evolução da proteção ao Direito do trabalho não passou imune ao movimento do 

constitucionalismo e suas evoluções, de modo que princípios foram criados para direcionar as 

relações trabalhistas, em prol da proteção da dignidade da pessoa humana e, 

consequentemente, da dignidade do trabalhador. 

Assim é que Luiz de Pinho Pedreira da Silva aponta como princípios do Direito do trabalho 

“o de proteção ao trabalhador, o princípio pro operario, o de norma mais favorável e o de 

condição mais benéfica (para alguns, sub-princípios de proteção), o de irrenunciabilidade de 

direitos pelo trabalhador, o de continuidade, o de igualdade de tratamento, o de primazia da 

realidade e o da razoabilidade
145

”. 

Desse modo, sendo reconhecida a vulnerabilidade, o ordenamento cuidou de estabelecer 

mecanismos de proteção ao trabalhador, como a garantia de facilitação ao acesso à justiça, 

positivada no art. 791 da Consolidação das Leis Trabalhistas, por meio do jus postulandi; a 

limitação da autonomia negocial no ajuste das condições do contrato de trabalho, pois é 

necessário observar as regras de proteção ao trabalhador, acordos e convenções coletivas; a 

irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas; a irredutibilidade do salário; e também a 

necessária aplicação da condição mais benéfica ao obreiro.  

Observe-se, pois, que todos os princípios norteadores da relação trabalhista evidenciam a 

proteção ao trabalhador e, por conseguinte, a sua vulnerabilidade, afinal é da necessidade de 

se alcançar a igualdade material que se observa a vulnerabilidade do obreiro. 

Sobre essa desigualdade configurada nas relações de trabalho, Américo Plá Rodriguez é 

preciso ao referir que “historicamente, o Direito do Trabalho surgiu como conseqüência de 
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que a liberdade de contrato entre pessoas com poder e capacidade econômica desiguais 

conduzia a diferentes formas de exploração
146

”, explicitando o caráter protetivo desse ramo do 

Direito.  

Assim, não há dúvida quanto à proteção existente em relação ao empregado, configurando a 

sua condição de vulnerável, porquanto necessita da intervenção estatal para assegurar a 

materialização do princípio da igualdade nas relações das quais faz parte. 

 

3.3.4 Pessoa com deficiência 

 

A Lei 13.146, publicada em 07 de julho de 2015, autodenominada de Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, que tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, inaugurou, no sistema jurídico brasileiro, uma nova perspectiva 

quanto a estes indivíduos. Conforme estatuído no seu art. 1º, a lei destina-se a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 

pela pessoa com deficiência, buscando sua inclusão social e efetivação da cidadania. 

Esse Estatuto considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.   

Nesse rol, merece destaque o sujeito com doença mental, exatamente por conta da profunda 

alteração causada à Teoria das Incapacidades
147

. Isso porque, até a entrada em vigor da Lei 

13.146 de 2015, cuja vacatio legis é de cento e oitenta dias, a pessoa com transtorno mental 

sempre foi tratada no Brasil como incapaz, sob a justificativa da sua proteção, com evidente 

prejuízo à sua autonomia e, muitas vezes, à sua dignidade
148

. Incapaz, explique-se, é aquela 

pessoa que “reclama um tratamento diferenciado, na medida em que não possui o mesmo 

quadro de compreensão da vida e dos atos cotidianos das pessoas plenamente capazes
149

”.  
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Nesse ínterim, é fundamental não confundir vulnerabilidade com incapacidade. Conforme 

apontado por Marcos Ehrhardt Júnior, aquela é “um estado inerente de risco que enfraquece 

um dos contratantes, desequilibrando uma relação jurídica
150

”, o que ocorre, por exemplo, nas 

relações consumeristas, conforme tratado no primeiro subitem do presente tópico. Note-se 

que, embora haja uma maior proteção e uma presunção de fragilidade, ao vulnerável não se 

impede a prática de qualquer ato. Diferentemente do que ocorre com o incapaz, a quem “falta 

aptidão para praticar pessoalmente atos da vida civil
151

”.  

A importância da Lei 13.146 nesse panorama está, exatamente, na exclusão da pessoa com 

transtorno mental da condição de incapaz, modificando, neste aspecto, o Código Civil de 

2002
152

 e, transversalmente, todo o Direito brasileiro. Entretanto, advirta-se, essa mudança 

não impede, necessariamente, que este sujeito seja considerado incapaz, de modo que, quando 

necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, na forma do art. 84, parágrafo 

primeiro, do referido diploma.  

A novidade legislativa, então, determina uma precisa diferenciação entre incapacidade - já 

anteriormente esboçada -, transtorno mental e curatela
153

, cujo mecanismo de tutela será 

detidamente analisado em momento oportuno, mais adiante.  

Importante destacar também que, no ano de 2015, foi publicado o Novo Código de Processo 

Civil que fez relevantes modificações no processo de interdição, revogando os arts. 1.768, 

1.769, 1.771 e 1.772 do Código Civil de 2002, levando para aquele diploma toda a disciplina 

jurídica do procedimento.  
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Ocorreu, entretanto, que tais dispositivos, embora revogados pelo NCPC sofreram posterior 

alteração pela Lei n. 13.146/2015, apesar de não ter tratado sobre a revogação supracitada. O 

assunto é polêmico e exige uma análise no aspecto do direito intertemporal
154

, o que se fará, 

nesse trabalho, quando da abordagem da teoria das incapacidades como técnica de tutela do 

vulnerável.  

O Estatuto, portanto, traz uma verdadeira conquista social, pois, indiscutivelmente, é sistema 

normativo inclusivo, que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana em diversos 

níveis
155

. 

A Lei 13.146/15, reconhecendo a vulnerabilidade da pessoa com deficiência, e explicitando 

este termo em seus artigos 4º, parágrafo único, 10º, parágrafo único e 39, § 1º, garante-lhe 

igualdade de oportunidades e não discriminação, inclusive no que diz respeito à possibilidade 

de casar e exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos; atendimento prioritário nas 

instituições e serviços de atendimento ao público, acesso à comunicação, restituição de 

imposto de renda e também na tramitação de processos judiciais e administrativos; explicita 

os direitos fundamentais à vida, à habitação e à reabilitação, à saúde e educação, à moradia e 

ao trabalho, à assistência e previdência social, à cultura, esporte, turismo e lazer, ao transporte 

e à mobilidade, à acessibilidade, à tecnologia assistiva que maximize sua autonomia, 

mobilidade pessoal e qualidade de vida e também o direito à participação da vida pública e 

política. Destaca-se que todas essas previsões buscam a igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas. 

Pelo o que foi abordado até o presente momento, não se pode deixar de observar que o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência trata os sujeitos por ele tutelados diferentemente da forma 

que as legislações específicas tratam o consumidor e o trabalhador. Isso porque, enquanto a 

autonomia dos últimos é diminuída pela CLT e pelo CDC, a Lei 13.146/2015, por sua vez, 

orienta-se em outro sentido, prestigiando a autonomia dos estruturalmente vulneráveis, uma 

vez que reconhece a vontade de tais sujeitos, valorizando, assim, a dignidade da pessoa 

humana.  

Vistos tais aspectos, importa conhecer os vulneráveis expressamente previstos na 

Constituição Federal. 
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3.3.5 Vulneráveis constitucionais: idoso, índio, criança e adolescente 

 

A Constituição Federal aponta os idosos, índios, crianças e adolescentes como vulneráveis, 

quando estabelece tutela específica a essas categorias. 

No que se refere ao idoso, inicialmente, observa-se a existência de diversos critérios para a 

sua definição, sendo mais comum o cronológico ou etário, inclusive utilizado no Brasil
156

.  

Outrossim, destaque-se que, embora as expressões idoso, deficiência e incapacidade não 

sejam sinônimas, a idade avançada gera limitações psíquicas e físicas significativas para fins 

de proteção jurídica. Isso porque, diante do aumento do universo de idosos, é ampliada a 

possibilidade de haver deficiência física e mental, o que exige proteção jurídica
157

. 

Entretanto, o rigor excessivo na definição de deficiência pode gerar consequências negativas. 

“Como a deficiência é tratada como uma situação de incapacidade total, uma série de ajustes 

na sociedade, necessários para a melhoria de condição de vida dos idosos, recebe pouca ou 

nenhuma atenção das medidas de apoio à deficiência
158

”.  

Isso porque, conforme Robson Renault Godinho, as medidas protetivas muitas vezes visam 

resolver o problema dos deficientes, a exemplo do acesso de pessoas em cadeiras de rodas nos 

veículos de transporte público, deixando de conferir atenção a medidas que facilitem o acesso 

de pessoas idosas com dificuldade para subir escadas e que são muito mais simples
159

.   

Estabelecido, pois, o critério para a identificação da pessoa idosa e a distinguindo da pessoa 

com deficiência, resta analisar a existência e localização da sua tutela jurídica.  

 A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como dever dos filhos maiores ajudar e amparar 

os pais na velhice, carência ou enfermidade, bem como imputou à família, sociedade e Estado 

o dever de cuidar das pessoas idosas, em seus artigos 229 e 230, respectivamente, nada 

obstante a existência de disposições genéricas assecuratórias do princípio da dignidade da 

pessoa humana
160

.  

Apesar disso, cumpre registrar que não é só a Constituição Federal que resguarda o idoso, 

visto que essa proteção possui respaldo nacional e internacional, sendo prevista em Lei 
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específica (Estatuto do Idoso), do Código de Processo Civil e pela Declaração Universal de 

Direitos Humanos
161

.  

Nesse sentido, a Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu art. 25, I, estabelece que 

todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar, entre outras coisas, a 

velhice. 

O Código de Processo Civil de 1973, por sua vez, em seus artigos 1.211-A, 1.211-B e 1.211-

C, dispõe sobre a prioridade de tramitação em todas as instâncias dos processos nos quais 

figurem como parte as pessoas idosas, benefício que não cessará com a morte do beneficiado, 

estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira em união 

estável. Cumpre registrar que a Lei 13.105/2015 ratificou essa previsão em seu art. 1.048, I, e 

parágrafos.  

Finalmente, a Lei n. 10.741/2003, Estatuto do Idoso, incorpora as previsões constitucionais e 

as amplia, impondo responsabilidade pela inobservância de suas normas às pessoas naturais e 

jurídicas. 

Nada obstante, o referido Estatuto prevê medidas de proteção ao idoso a serem aplicadas em 

hipóteses de ameaça ou lesão aos direitos ali previstos por ação ou omissão da sociedade ou 

do Estado, bem como por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de 

atendimento ou em razão da sua condição pessoal.  

Marcelo Colombelli Mezzomo aponta como medidas de proteção ao idoso o encaminhamento 

à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; orientação, apoio e 

acompanhamento temporários; requisição para tratamento de sua saúde em regime 

ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio 

idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; abrigo em entidade; e abrigo 

temporário
162

. 

Outrossim, o referido autor aponta, ainda, quatro mecanismos básicos de processualização das 

pretensões, quais sejam, a ação de aplicação de medida de proteção; o procedimento judicial 

de apuração de irregularidades, a ação ordinária e a ação civil pública
163

.  
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Diante disso, é evidente que o idoso é tratado como vulnerável pela Constituição Federal, 

tendo a sua proteção tutelada não apenas por ela, mas por outras normas de abrangência 

nacional e internacional. 

Além do idoso, a Constituição também faz referência específica ao índio, evidenciando a sua 

fragilidade e necessidade de maior proteção. Desse modo, em seu artigo 231, caput, 

estabeleceu que são reconhecidos aos índios sua organização social, costume, línguas, crenças 

e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 

à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

Também o parágrafo sexto do referido artigo assegura serem nulos e extintos, sem produção 

de efeitos jurídicos, todos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de 

suas terras. Nada obstante, o art. 232 da Constituição Federal legitima os índios, suas 

comunidades e organizações para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, 

intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo, competindo à Justiça Federal 

decidir a questão, conforme estabelecido pelo art. 109, XI. 

Assim, possuindo legitimidade para defender seus direitos, será cabível à coletividade 

indígena, por exemplo, ajuizar ação coletiva ou ação civil pública, desde que defenda 

interesse próprio ou dos integrantes da comunidade organizada.  

Sobre a proteção constitucional conferida aos índios, Robério Nunes dos Anjos Filho afirma 

que, embora a Constituição tenha sido influenciada pela visão europeia de superioridade em 

relação aos índios, ela pode ser um poderoso instrumento para a construção de um futuro mais 

promissor em termos de direitos humanos
164

. 

Dessa forma, o Direito constitucional indigenista brasileiro atual, formado pelas normas 

constitucionais de proteção aos índios, evidencia e sustenta a existência dos seguintes 

princípios: princípio do reconhecimento e proteção do Estado à organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições dos índios originários e existentes no território nacional; princípio 

do reconhecimento dos direitos originários dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam e proteção de sua posse permanente em usufruto exclusivo para os índios; princípio 

da igualdade de direitos e da igual proteção legal
165

. Destaca-se, entretanto, que os índios são 
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destinatários não apenas dos referidos direitos, mas de todos os direitos e princípios 

constitucionais comuns aos demais brasileiros. 

Sobre o tema, observa-se que em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos índios (SPI) e 

Localização dos trabalhadores, por meio do Decreto n. 8.072
166

. Outrossim, a partir de 1914, 

o SPI passou a tratar unicamente de questões indígenas, operando-se em diferentes formatos 

até 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio (Funai), atual autarquia 

responsável pela promoção e proteção aos direitos dos povos indígenas de todo o território 

nacional
167

.  

Registre-se, ainda, que o Direito brasileiro estabelece proteção ao índio por meio da Lei 

6.001/1973 que regulamentou o Estatuto de Proteção ao Índio, ratificando a situação de 

vulnerabilidade dessa classe. 

A referida lei dispõe sobre as relações da sociedade brasileira e do Estado com os índios. 

Assim, seguindo o estabelecido pelo Código Civil brasileiro de 1916, o Estatuto reafirma que 

os índios, sendo relativamente incapazes, deveriam ser protegidos por um órgão indígena 

estatal, até que estivessem integrados à sociedade brasileira. De forma contrária, cumpre 

registrar que o Código Civil de 2002 retira dos índios o status de relativamente incapazes, 

dispondo que esta capacidade será regulada pela legislação especial. 

Sendo regulada especificamente pela Constituição Federal, pelo Código Civil de 1916, pela 

Lei 6.001/73 (Estatuto dos índios) e pelo Código Civil de 2002, a proteção ao índio é 

evidente, o que revela a fragilidade desse grupo humano, necessitando de intervenção do 

Estado para assegurar a sua dignidade em face da sociedade.  

Finalmente, as crianças e adolescentes também recebem proteção específica em âmbito 

constitucional, dada a união do critério etário e da hipossuficiência econômica, evidenciando 

a diferença desses sujeitos diante da coletividade. 

Nesse sentido, o art. 227 do diploma constitucional aponta como dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar, prioritariamente, à criança e ao adolescente, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
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respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

Além disso, registra-se que o Brasil, por meio do Decreto legislativo 28, de 14.09.1990, 

aprovou o texto resultante da Convenção dos Direitos da Criança adotada pela Organização 

das Nações Unidas em 1989, o qual obriga aos Estados-Parte a adotarem todas as medidas 

administrativas, legislativa e de outra índole, que visem implantar os direitos reconhecidos 

naquela Convenção.  

Em atendimento à referida Convenção, portanto, foi editado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 8.069/1990, ratificando o entendimento de que o menor é sujeito de 

direito
168

. 

Em evidente contraposição ao revogado Código de Menores, que beneficiava a criança e o 

adolescente com a tutela em hipótese de situação irregular, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente impõe a proteção integral aos menores. Observa-se, então, que no primeiro 

diploma referido, para a configuração da proteção, deveria possuir a menoridade, sendo 

necessário considerar a situação em que o indivíduo se encontrava. Já o segundo, traz a 

menoridade como elemento único para a garantia da tutela diferenciada. 

Nesse sentido, Roberto João Elias define a proteção integral como “o fornecimento, à criança 

e ao adolescente, de toda a assistência necessária ao pleno desenvolvimento da sua 

personalidade
169

”. 

Visando efetivar a referida proteção, a Lei 8.069/1990, em seus capítulos I e II, disciplina a 

tutela em juízo da criança e do adolescente, confirmando a proteção da garantia judiciária, 

assegurando a prestação de assistência judiciária aos necessitados e isentando o demandante 

de custas e emolumentos
170

. 

Além disso, o artigo 142 do ECA estabelece a assistência e representação como forma de 

regularização da capacidade dos menores, e, ainda, a potencial nomeação de curador especial, 

para as hipóteses de colisão entre os interesses do incapaz e de seu representante.  

O art. 145 do referido diploma faculta a criação de varas especializadas e exclusivas para o 

tratamento das questões relativas à crianças e adolescentes, cabendo ao Poder Judiciário 

cuidar da infraestrutura de forma proporcional e adequada. 
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Desse modo, é evidente que “a base das previsões é a vulnerabilidade encontrada no plano 

material que permite classificar criança e adolescente como ‘sujeito especial e de direitos’”
171

, 

sendo, portanto, destinatários de proteção especial resguardada na esfera constitucional, 

infralegal e internacional. 

Cumpre, ainda, tratar acerca da vulnerabilidade feminina verificada no ambiente doméstico, o 

que se fará no próximo item.  

 

3.3.6 Lei Maria da Penha 

 

O processo histórico vivido pelas mulheres nas últimas décadas passa pelo campo laboral, 

especialmente após a Segunda Guerra Mundial, e também pelo desenvolvimento da pílula 

anticoncepcional com a revolução sexual, evidenciando a desconstrução do papel feminino na 

sociedade, antes submisso a uma concepção machista, e revela mulheres chefes de família, 

trabalhadoras, políticas e pensadoras.  

Embora a evolução seja facilmente percebida, é possível observar ainda a diferença de 

tratamento, inclusive salarial, entre homens e mulheres
172

. Os aspectos que envolvem a 

problemática feminina, portanto, são extensos e complexos, o que demonstra a existência de 

vulnerabilidade da mulher mesmo atualmente. Assim, nessa abordagem, por uma questão de 

delimitação temática, preferiu-se focar nos aspectos trazidos pela Lei 11.340 de 2006, 

conhecida como Lei Maria da Penha. 

Essa lei criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, atendendo a uma tendência 

internacional de combate à violência física e psicológica contra a mulher, promovendo 

alterações no Código de Processo Penal, no Código Penal e na Lei de Execução Penal. 

Dispõe, também, sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar. 
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Embora a referida lei tenha gerado intensa discussão doutrinária
173

 com o questionamento de 

sua inconstitucionalidade, tendo em vista que prevê sanção somente ao gênero masculino, o 

que feriria a isonomia, pois o Direito deveria “prevenir e reprimir a violência doméstica em 

desfavor de todos os membros familiares e não apenas de um dos seus componentes, a 

mulher
174

”, fato é que ela reconhece a fragilidade feminina nas relações domésticas e sua alta 

suscetibilidade à violência.  

E, à margem da discussão da (in) constitucionalidade do diploma protetivo, tem-se que os 

papéis da pesquisa e da academia, assim como do Legislativo, são fundamentais ao 

empoderamento de grupos historicamente oprimidos, como as mulheres vítimas de violência 

doméstica, diante da sua vulnerabilidade
175

.  

A informação é ratificada pela observação de dados estatísticos da Pesquisa Nacional de 

Saúde do ano de 2013 promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na qual 

se verifica a vulnerabilidade da mulher nas relações domésticas, pois estão mais suscetíveis 

do que os homens a sofrer agressões de pessoas conhecidas
176

.  

A exposição de motivos da Lei 11.340 exprime que as “iniciativas de ações afirmativas visam 

corrigir a defasagem entre ideal igualitário predominante e/ou legitimado nas sociedades 

democráticas modernas e um sistema de relações sociais marcado pela desigualdade e 

hierarquia
177

”.  

Assim, o referido diploma legislativo prevê medidas integradas de prevenção por meio, por 

exemplo, da implementação de atendimento policial especializado e da promoção de 

campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. Prevê, 

também, assistência às mulheres em situação de violência, medidas protetivas que podem ser 

aplicadas individual ou coletivamente, que vão desde o afastamento do lar, passando pela 

proibição de contato com a ofendida, familiares e testemunhas, até a suspensão de visita aos 

dependentes menores, podendo o juiz, a qualquer tempo, requisitar força policial para efetivar 

as determinações judiciais.  
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Portanto, as regras de proteção estabelecidas na Lei Maria da Penha têm papel fundamental no 

empoderamento feminino no sentido de fortalecer a igualdade de gênero e preservar a 

dignidade da mulher, apresentando-se como mecanismo indispensável, atualmente, para a 

proteção destas vulneráveis.  

 

3.3.7 Alimentando   

 

O alimentando é tratado de forma diferenciada no Direito brasileiro, sendo a sua proteção 

prevista na Constituição Federal, na Lei de Alimentos, nos Códigos Civil e de Processo Civil 

e no Estatuto do Idoso. 

Esclarece Yussef Said Cahali que a obrigação alimentar é a contribuição periódica assegurada 

a alguém, permitindo exigi-la a outra pessoa, por se tratar de auxílio necessário à sua 

manutenção. Nada obstante, o autor explica que a palavra “alimentos” representa, para o 

Direito, tudo o que é necessário para satisfazer as necessidades daqueles que não podem 

provê-las sozinhos
178

, incluindo-se aqui as necessidades para realização social do indivíduo, 

como educação, moradia e saúde
179

.  

Tendo em vista que a dignidade da pessoa humana é um dos princípios basilares do Estado de 

Direito, é ela também um dos fundamentos, senão o mais importante, para a proteção do 

alimentando. Entretanto, este não é o único princípio conformador da obrigação alimentar, 

porque nela impera o princípio da solidariedade, destacado no art. 3°, I da Constituição de 

1988, como fundamento da República Federativa do Brasil. 

Assim, Rodrigo da Cunha Pereira explica que “o instituto jurídico dos alimentos decorre de 

valores humanitários e dos princípios da solidariedade e da dignidade humana
180

”, porquanto 

visa amparar aqueles que conseguem manter a própria subsistência, o que se relaciona 

diretamente com a tutela da pessoa e satisfação de suas necessidades fundamentais
181

.  

Destarte, esclarece Washington de Barros Monteiro que, em regra, o indivíduo deve buscar 

assegurar subsistência com o próprio esforço e trabalho, entretanto, muitas vezes, por 
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qualquer incapacidade (idade avançada, menoridade, falta de trabalho), não consegue 

sustentar-se
182

. Nesses casos, nas hipóteses de impossibilidade de sustento próprio, esses 

sujeitos se tornam vulneráveis, necessitando de ajuda de terceiro para assegurar a própria 

dignidade, o que repercute na obrigação familiar e/ou estatal de prestar assistência.  

Desse modo, afasta-se a equivocada ideia de que apenas os filhos menores são legitimados a 

receber alimentos, uma vez que são podem ser destinatários todos aqueles que, por algum 

elemento fático, não podem assegurar o próprio sustento.  

A Lei de Alimentos, n. 5.478, editada em 1968, por sua vez, ao regulamentar a prestação de 

alimentos, previu a prisão por até 60 dias ao devedor alimentar. Também a Constituição 

Federal, em seu art. 5°, LXVII, determinou a prisão do devedor, nas hipóteses de 

inadimplemento da obrigação alimentar. 

Registra-se, ainda, que o Novo Código de Processo Civil, traz algumas modificações no 

procedimento de execução do devedor alimentar. Nesse sentido, o novo diploma revoga 

expressamente os artigos 16 a 18, da Lei de Alimentos e tacitamente o 19, estabelecendo que 

o prazo da prisão civil será de um a três meses.   

Outra alteração em relação ao Código de Processo de 1973 diz respeito à execução das 

parcelas vencidas sobre o salário do devedor. Atualmente, a dívida vincenda é executada, 

descontada do salário, mas a dívida vencida gera penhora ou prisão. Com a entrada em vigor 

do NCPC, a dívida vencida também poderá ser descontada da folha de pagamento, de forma 

parcelada, desde que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos 

ganhos líquidos do executado, conforme previsão do art. 529, § 3º. 

Nada obstante, a escolha pela prisão civil do devedor não se dará ex ofício pelo juiz ou por 

provocação do Ministério Público, mas por solicitação do credor. A ele, portanto, será dada a 

faculdade de decidir ou não pela prisão civil do devedor.  

Inovou o diploma legal, também, ao prever a inscrição do nome e CPF (Cadastro de Pessoa 

Física) do sujeito devedor nos cadastros de proteção ao crédito, a exemplo de SPC e 

SERASA, bem como ao prever a prisão civil para a hipótese de inadimplemento da obrigação 

de pagar alimentos ressarcitórios. 

Os alimentos, portanto, podem ser legítimos ou legais, regidos pelas regras de Direito de 

família, decorrentes da relação familiar, seja casamentária, união estável ou de parentesco, 
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englobando filhos menores, ou maiores que provem necessidade, assim como os idosos que 

não tenham condições de se manter, obedecendo ao trinômio possibilidade x necessidade x 

proporcionalidade. Podem, ainda, ser voluntários, resultantes de um ato espontâneo de 

pessoas vivas ou mesmo em manifestação de última vontade.  

Há, também, os alimentos ressarcitórios, denominados de indenizatórios, gerados por uma 

sentença condenatória em matéria de responsabilidade civil como, por exemplo, o caso de 

uma pessoa assassinada, cuja família ajuíze uma ação indenizatória contra o causador do 

dano. Essa ação de indenização engloba, conforme os arts. 948 e 949 do Código Civil, as 

despesas com tratamento, sepultamento, dano moral, abrangendo uma pensão mensal devida à 

família do morto, calculada de acordo com o valor que o de cujus colaborava com o núcleo 

familiar.  

O art. 533 do NCPC, por sua vez, insere os alimentos ressarcitórios no rol daqueles que se 

submetem ao procedimento previsto a partir do art. 528, que tem a prisão como um 

mecanismo de coerção ao adimplemento da prestação alimentar, de modo que o devedor de 

alimentos indenizatórios poderá ser preso. Embora exija do magistrado uma maior cautela ao 

aplicar essa medida drástica, prestigia a situação de vulnerabilidade que sofre o credor de tais 

alimentos, que não decorrem da relação familiar. 

Sendo assim, a tutela alimentar é direcionada não somente aos já estudados idosos, crianças e 

adolescentes, porque abarca outros vulneráveis.  

Desse modo, observa-se que o alimentando, dada a sua impossibilidade de garantir o próprio 

sustento, torna-se vulnerável, necessitando de tutela alimentar, a qual se apresenta como 

mecanismo conformador da igualdade material, e refletor dos princípios da solidariedade e 

dignidade da pessoa humana.  

 

3.3.8 Bioética 

 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, adotada em outubro de 2005 pela 

Conferência Geral da UNESCO, é considerada um marco fundamental na Bioética e 

possibilitou o entendimento e a reunião de temáticas éticas trazidas pela Medicina, ciências da 

vida e tecnologias relacionadas aos seres humanos. Com objetivo básico de proteção à vida, 
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da colmatação entre ética, avanço tecnológico e direitos humanos, houve o reconhecimento da 

vulnerabilidade
183

 do ser humano, considerado individual ou coletivamente.  

Na Biomedicina, a observância mais detalhada da vulnerabilidade surge, especialmente, 

diante dos experimentos e ensaios clínicos destinados à evolução da ciência a partir da 

descoberta crescente de novas substâncias e métodos em virtude da condução da pesquisa e 

investigação científica, especialmente àquelas que envolvem más práticas com humanos.  

A utilização, portanto, de seres humanos em ensaios médico-farmacêuticos, com teste de 

novas substâncias, indiscriminadamente, embora tenha o objetivo de promover o 

desenvolvimento da ciência e servir como elemento de evolução social, controle de pragas e 

doenças, deve ser realizada obedecendo aos limites éticos. E, dessa maneira, os grupos e/ou 

indivíduos que se submetem a tais experimentos devem ser protegidos.  

Na história, observou-se a realização de tais práticas com os grupos mais fragilizados, 

marginalizados, como o caso dos órfãos, prisioneiros, idosos, judeus e outros grupos étnicos, 

considerados inferiores ou, até mesmo, desumanizados
184

. 

Em 1978, por meio do Relatório de Belmont
185

, a comunidade científica estabeleceu na 

Bioética alguns “princípios éticos básicos
186

-
187

”, uma vez que, como salientado, a 

vulnerabilidade do sujeito, neste ramo de estudo, está, especialmente, na experimentação 

humana. O primeiro está relacionado ao respeito da autonomia dos indivíduos de uma forma 

geral, e também daqueles que possuem autonomia mitigada.  
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O segundo refere-se ao consentimento informado, “o que inclui a obrigatoriedade de 

informação, compreensão e voluntariedade
188

” e também a beneficência por meio da 

“exigência de não fazer o mal, maximizar os possíveis benefícios e minimizar possíveis 

prejuízos
189

”.  

O terceiro, e último, refere-se à justiça, cuja tentativa é equidade na distribuição, tanto dos 

benefícios, quanto dos malefícios da pesquisa, garantindo um tratamento comparativo entre os 

indivíduos.  

Essa vulnerabilidade, por sua vez, segundo Maria do Céu Patrão Neves, pode ser entendida de 

três formas
190

. A primeira refere-se à vulnerabilidade em sua função adjetivante, o que 

facilitaria uma possível agressão, pois colocada em um plano de valores
191

.  Nesse contexto, a 

vulnerabilidade surge como característica humana, apresentando-se primeiramente como um 

fato, num plano descritivo
192

.  

De outro lado, segundo a autora, é possível compreendê-la como condição, que constitui o 

homem, por meio de uma noção antropológica, portanto, considerando-se substantivo e não 

adjetivo. E, uma vez constituindo o ser humano, torna-se irredutível e inalienável
193

. A 

terceira acepção, que envolve as duas anteriores, trata a vulnerabilidade como um princípio, 

de modo que a “vulnerabilidade visa garantir o respeito pela dignidade humana nas situações 

em relação às quais os princípios da autonomia e do consentimento se manifestam 

insuficientes
194

”. Assim, a afirmação da vulnerabilidade como princípio ético tem o objetivo 

de formular uma obrigação moral, concluindo a autora que ele: 

excede a lógica preponderante da reivindicação dos direitos que assistem às 

pessoas e anuncia a lógica da solicitude dos deveres que a todas competem, 

visando a complementaridade entre uma consolidada ética dos direitos, 

firmada na liberdade do indivíduo e desenvolvida pelo reforço da autonomia, 

e uma urgente ética dos deveres, firmada na responsabilidade do outro e 

desenvolvida pelo reforço da solidariedade
195

. 
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Na Bioética, a vulnerabilidade se acentua, porque, em face dos experimentos biomédicos, os 

vulneráveis têm o discernimento diminuído para defender os seus interesses, pois “toda 

pesquisa tem o potencial de causar danos, e todo participante é potencialmente vulnerável em 

certa medida, especialmente aqueles com saúde debilitada que participam de estudos na 

expectativa de receber algum benefício terapêutico196”.  

Sendo assim, as regras referentes à bioética são protetivas em atenção à vulnerabilidade e não à 

capacidade, até mesmo porque ainda quando capaz, a pessoa pode estar em um estágio tamanho 

de vulnerabilidade que a “impeça ou dificulte a prática de atos referentes à saúde197.  

Wendy Rogers e Angela Ballantyne, ainda, fazem uma classificação de vulnerabilidade como 

extrínseca e intrínseca, que pode ocorrer individual ou conjuntamente. A extrínseca seria 

aquela que decorre do contexto socioeconômico, quando são negados os direitos sociais e 

políticos de certos grupos
198

. Já a vulnerabilidade intrínseca resulta de “características 

específicas relativas a indivíduos ou populações. Pode ser a existência de uma deficiência mental 

ou doença que afete a capacidade de uma pessoa de tomar decisões199”.  

Advertem, ainda, que são classificados como intrinsecamente vulneráveis aqueles que apresentem 

risco de morte pessoal ou da pessoa por quem é responsável, como uma criança ou um parente 

idoso. Referem, também, que “bebês e crianças pequenas são intrinsecamente vulneráveis na 

medida em que são incapazes de proteger seus interesses e têm de confiar em outros que ajam 

por eles
200

”. 

Desse modo, na bioética, o vulnerável enfrenta um risco que envolve a vida pessoal, o 

trabalho e até o seu patrimônio, em vista de possuir características que o fragiliza perante os 

demais membros da sociedade. Encontra-se em situação de desamparo e de tensão, de 

enfrentamento difícil diante das circunstâncias que lhe são impostas
201

, de modo que o Direito 

exerce papel fundamental, uma vez que é mecanismo de proteção e garantia da dignidade da 

pessoa humana e da isonomia dos atingidos.   
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3.4 TÉCNICAS DE TUTELA DO VULNERÁVEL  

 

Nesse tópico serão analisadas algumas técnicas utilizadas pelo legislador brasileiro para a 

tutela dos vulneráveis. A seleção, entretanto, não é taxativa e tem o objetivo de apresentar, 

portanto, alguns dos importantes mecanismos que servem à garantia da igualdade material nas 

relações jurídicas.  

 

3.4.1 Incapacidades  

 

Inicialmente, há de se distinguir capacidade de direito de capacidade de agir. Aquela está 

intimamente ligada à ideia de personalidade, confunde-se, pois, com a capacidade universal 

do ser humano de ter direitos e obrigações. Assim, a teoria das incapacidades estuda a 

capacidade de fato, ou de agir, jamais influenciando na capacidade de direito. Nesse trabalho, 

então, quando houver referência à incapacidade ou ao incapaz estar-se-á a tratar da primeira.   

É correto dizer que o incapaz é um vulnerável, registrando-se que o raciocínio oposto não é 

verdadeiro, pois o vulnerável não é necessariamente incapaz. E, em face da sua 

vulnerabilidade, o ordenamento jurídico cria mecanismos de proteção ou de preservação dos 

seus direitos e das relações jurídicas nas quais os incapazes estão envolvidos. Desse modo, a 

“proteção jurídica dos incapazes se concretiza através da concessão de direitos diferenciados, 

e não por meio da retirada da plena capacidade (capacidade de agir pessoal e diretamente)
202

”.  

Os arts. 3º e 4º do Código Civil brasileiro preveem a relação das pessoas que possuem 

restrição para a prática de atos da vida civil com plena aptidão. Esses dispositivos trazem 

níveis de incapacidade, chamadas de absoluta e relativa, respectivamente, conforme tratado 

brevemente anteriormente, quando se dissertou acerca da tutela jurídica dos deficientes. 

Registre-se, por oportuno, que as pessoas com deficiência física são capazes e não podem, 

somente pela razão da debilidade física, sofrer qualquer tipo de incapacitação. Aliás, a elas 
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são assegurados todos os direitos de liberdade e igualdade que se garantem às pessoas que não 

possuem esse tipo de deficiência. 

Nelson Rosenvald entende a capacidade civil como um direito fundamental do ser humano, 

apresentando-se como consequência de sua dignidade e liberdade, de modo que “o decreto de 

incapacidade será fundado em circunstâncias excepcionais e motivado invariavelmente na 

proteção da pessoa que padece de transtornos mentais permanentes, jamais em punição pelo 

simples fato de se comportar de modo diferenciado
203

”.  

A curatela, por sua vez, é um importante instrumento de preservação dos interesses dos 

maiores que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, forem 

ébrios habituais ou viciados em tóxico, na forma prevista pela Lei 13.146/2015. Sendo assim, 

é entendida como “um encargo deferido a alguém para reger a pessoa e administrar os bens de 

outrem, que não pode fazê-lo por si mesmo em razão de um modo de ser, ou seja, um déficit 

cognitivo (deficiência) ou um modo de estar, calcado em um processo patológico 

(enfermidade)
204

”. 

O processo de interdição, consequentemente, é a via adequada para a efetivação da curatela, 

medida que tem o objetivo de estabelecer os limites da incapacidade de um sujeito para certos 

atos. E, de acordo com o Código Civil de 2002, conforme art. 166, I, sendo a incapacidade 

absoluta, o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz é nulo, pois ele não pode 

se autorregrar, dependendo do talante do curador. Nelson Rosenvald criticou 

contundentemente esse amplo poder decisório sobre a vida de terceiro, chegando a afirmar 

que a curatela representa uma verdadeira morte civil
205

 do interditado, cujo artigo publicado é 

anterior à edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

Registre-se que a curatela, da maneira como foi prevista pelo Código Civil de 2002, 

hipervalorizava os elementos econômicos - não que estes não sejam importantes -, em 

detrimento dos aspectos existenciais. Os direitos humanos das pessoas com transtornos 

mentais restaram desobedecidos, uma vez que até mesmo os atos de manifestação de sua 

personalidade foram desprezados
206

, o que ratifica a importância da mudança de 

posicionamento legislativo trazido pela Lei 13.146/2015. De outro lado, caso se tratasse de 
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incapacidade relativa, seria possível moldar os limites da atuação do curador mesmo sob a 

égide do que previa o Código Civil de 2002.  

Frise-se, ademais, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência inaugura uma nova realidade, 

especialmente às pessoas com transtorno mental, em razão da, já comentada em item anterior, 

retirada do Código Civil das pessoas com transtorno mental do rol de incapazes, de modo que 

houve uma reconfiguração da curatela estabelecida a partir do processo de interdição. Isso 

porque assegurar o exercício da capacidade legal pela pessoa com deficiência mental passa a 

ser a regra, garantindo-se a igualdade de condições com os demais sujeitos
207

, na forma do art. 

84 da Lei 13.146/2015.  

Assim, a curatela passa a ter caráter excepcional, extraordinário, devendo somente ser tomada 

quando for imprescindível
208

, de modo que o §3º do art. 84 prevê a sua utilização 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, devendo durar o menor tempo 

possível.  

Não bastasse o novo diploma legislativo referente à pessoa com deficiência, o Código de 

Processo Civil de 2015, em seu art. 1072, II, revogou os arts. 1768 a 1773, do Código Civil. 

Tais modificações deram ao processo de interdição uma nova roupagem, muito mais 

conectada com as críticas propostas pela doutrina, no sentido de fazer garantir uma maior 

proteção aos aspectos existenciais da pessoa humana, uma vez que o §1º do art. 755 

estabelece que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do 

curatelado. 

Outrossim, em que pese o NCPC tenha revogado os artigos retromencionados, o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, lei posterior àquela, fez alterações justamente nesses artigos. 

Situação delicada, portanto, que reclama cautela. Embora tais diplomas tenham tramitado 

concomitantemente no Congresso Nacional e a Lei 13.105/2015 tenha sido altamente 

influenciada pela Lei 13.146/2015, é fato que houve um desencontro legislativo grave, 

deixando o questionamento sobre qual lei deve prevalecer.  

Para solucionar tal aspecto, Fredie Didier Jr. entende que a melhor conclusão, uma vez que foi 

objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência inserir a possibilidade da autointerdição no 

sistema legislativo, anteriormente inexistente no Código Civil de 2002, “é considerar que a 
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revogação promovida pelo CPC levou em consideração a redação da época, em que não 

aparecia a possibilidade de autointerdição
209

”, já que “não poderia revogar o que não estava 

previsto
210

”, devendo prevalecer as disposições contidas no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, as quais se coadunam com a visão humanística contida no NCPC.  

O tema, entretanto, é robusto e polêmico, mas não constitui o foco do presente trabalho, razão 

pela qual se deixa de enfrentar mais severa e detidamente os seus detalhes, sabendo-se da 

existência de muitos doutrinadores que atualmente debruçam-se sobre a problemática
211

.  

Ademais, o art. 758 prevê para o curador o dever de buscar tratamento e apoio apropriados à 

conquista da autonomia pelo interdito, ou seja, ele tem o papel de “suprir as necessidades do 

interdito, mas também o de promover a sua autonomia para que venha no futuro a não mais 

precisar da curatela, total ou parcialmente
212

”. 

No intuito de humanizar a visão sobre o sujeito que sofre processo de interdição, caberá ao 

Judiciário considerar as vontades e as relações efetivas do interditando no que se referir à sua 

própria interdição. Também como forma de ratificar essa humanização, o NCPC substituiu a 

expressão “interrogatório” por “entrevista”, retirando a ideia de réu acusado (o que deve ser 

interrogado) e colocando o interditando como o sujeito que deve ser protegido no processo de 

interdição. 

Além disso, no que se refere à produção de prova pericial para avaliação da capacidade do 

curatelando, com a entrada em vigor da referida Lei, a perícia poderá ser realizada por equipe 

                                                 
209

 DIDIER JR., Fredie. Editorial 187 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, Código de Processo Civil de 

2015 e Código Civil: uma primeira reflexão. Cit. 
210

 O autor ainda explica, por exemplo: “O art. 1.768 do Código Civil foi revogado, pois o regramento da 

legitimidade para a propositura da ação interdição passou a estar no art. 747 do CPC. Agora, a Lei n. 

13.146/2015, ignorando a revogação do dispositivo pelo CPC, acrescenta-lhe um inciso (art. 1.768, IV, Código 

Civil), para permitir a promoção da interdição pelo próprio interditando – legitimando a autointerdição, portanto. 

Não há essa previsão no art. 747, CPC. O artigo alterado será revogado a partir de 18 de março de 2016. O que, 

então, fazer? Parece que a melhor solução é considerar que a revogação promovida pelo CPC levou em 

consideração a redação da época, em que não aparecia a possibilidade de autointerdição. A Lei n. 13.146/2015 

claramente quis instituir essa nova hipótese de legitimação, até então não prevista no ordenamento – e, por isso, 

não pode ser considerada como “revogada” pelo CPC. O CPC não poderia revogar o que não estava previsto. 

Assim, será preciso considerar que há um novo inciso ao rol do art. 747 do CPC, que permite a promoção da 

interdição pela “própria pessoa”.” (DIDIER JR., Fredie. Editorial 187 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

Código de Processo Civil de 2015 e Código Civil: uma primeira reflexão. Cit.) 
211

 Por todos, José Fernando Simão (SIMÃO, José Fernando. Estatuto da Pessoa com Deficiência causa 

perplexidade. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2015-ago-07/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-

traz-mudancas> Acesso em: 20 dez. 2015) e Flávio Tartuce (TARTUCE, Flávio. Alterações do Código Civil 

pela lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Repercussões para o Direito de Família e 

Confrontações com o Novo CPC. Disponível em: < 

http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI225871,51045-

Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com> Acesso em: 20 dez. 2015);  
212

 SANT´ANA, Maurício Requião. Autonomia, incapacidade e transtorno mental: propostas pela 

promoção da dignidade. Cit., p. 160. 

http://www.conjur.com.br/2015-ago-07/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-traz-mudancas
http://www.conjur.com.br/2015-ago-07/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-traz-mudancas
http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI225871,51045-Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com
http://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI225871,51045-Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com


81 

 

com formação multidisciplinar, devendo o laudo ser específico, nas hipóteses em que couber, 

sobre os atos para os quais será necessária a curatela. 

Desse modo, deverá ser ampliado também o cuidado do magistrado no momento de proferir a 

sentença, pois poderá, a um só tempo, decretar a interdição, nomear curador e fixar os limites 

da curatela tendo em vista os desenvolvimento e estado mental do interdito. 

Observa-se, portanto, que a teoria das incapacidades traz importantes mecanismos de tutela 

dos vulneráveis, uma vez que objetiva preservar e amparar as pessoas que, de alguma forma, 

têm mitigada a sua capacidade de agir.  

 

3.4.2 Tomada de decisão apoiada 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda, inova o ordenamento jurídico brasileiro ao fazer 

expressa previsão do procedimento de tomada de decisão apoiada, cujo instrumento está 

disponível ao deficiente assim considerado por esta lei e, portanto, não estando resumido aos 

sujeitos com transtornos mentais.  

Destarte, como observa Maurício Requião, a norma confere liberdade ao deficiente, inclusive 

à pessoa com transtorno mental, “que pode constituir em torno de si uma rede de sujeitos 

baseada na confiança que neles tem, para lhe auxiliar nos atos da vida
213

”.  

Nesse sentido, destaca-se que o art. 1783-A do Código Civil, inserido pela Lei 13.146/2015, 

traz a tomada de decisão apoiada como o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege 

pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua 

confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-

lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. 

Diante disso, resta conservada capacidade de fato do sujeito pela Lei. Isso porque, inclusive 

quando for auxiliada pelo apoiador, a pessoa continuará mantendo o seu estado de capacidade, 

sendo somente impedida de praticar, em algumas hipóteses, atos da vida civil, instituto que 

não se confunde com a curatela.  
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Trata-se, portanto, de medida estimuladora da autodeterminação do beneficiário, porquanto 

busca resguardar a liberdade e dignidade das pessoas com deficiência, respeitando a sua 

vontade, diferentemente do que ocorre com a curatela, medida que interfere e limita a 

liberdade da pessoa.  

 

3.4.3 Curatela especial 

 

O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 72, aponta algumas situações nas quais a 

incapacidade processual deve ser suprida pela designação de um representante processual ad 

hoc, denominado curador especial
214

.  

Conforme o referido dispositivo, o curador especial – alguém que por força de lei estará em 

juízo na defesa de interesses alheios
215

 - será nomeado, inclusive ex ofício, nas hipóteses em 

que houver parte incapaz, cujos interesses se choquem com os do representante legal ou que 

não o tenha (inciso I), réu revel citado fictamente (por edital ou por citação com hora certa) ou 

réu revel preso (inciso II).  

O objetivo da nomeação é justamente resguardar os interesses dos representados, já que se 

encontram impedidos de realizar os atos processuais em sua plenitude, o que evidencia as suas 

condições de vulnerabilidade diante do processo. 

Cumpre esclarecer que há determinadas situações nas quais a incapacidade processual se 

configura, independentemente da capacidade de Direito material. Isso porque “a autonomia da 

relação jurídica processual autoriza que se identifique alguém com incapacidade apenas para a 

prática de atos processuais
216

”.  

Trata-se, pois, de regra que visa proteger o sujeito incapaz processualmente, pois a sua 

posição de fragilidade é oriunda da citação ficta, ato processual que se não for conhecido pelo 

réu pode inviabilizar a sua defesa.  Tanto assim que os indicados no inciso II são incapazes 

unicamente processuais, podendo possuir absoluta capacidade material. 
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Nesse sentido, esclareça-se que o direito de ação gera o direito de defesa, porque tanto o 

ataque quanto a resistência compõem o direito à prestação jurisdicional do Estado. São, pois, 

direitos da mesma natureza, sendo o de defesa direito subjetivo público, abstrato e 

autônomo
217

, o qual é realizado pelo curador especial.   

Cabe ao juiz, então, o dever de nomear curador especial para a defesa do incapaz e dos seus 

interesses, nas situações em que o réu esteja preso ou seja revel, na hipótese de ter sido citado 

por edital ou com hora certa, objetivando compensar o desequilíbrio da situação dessas 

pessoas. 

Registre-se, assim, que o curador especial, embora faça parte do processo, não recebe o status 

de parte processual, sendo representante desta, restringindo a sua participação basicamente 

aos atos de defesa processual, não lhe sendo autorizado dispor do Direito material discutido, 

renunciando ou reconhecendo a procedência do pedido, nem realizando transações ou 

confissões
218

. Isso porque ao curador é dado o poder de atuar em nome da parte apenas no 

curso do processo
219

 e não para a prática dos demais atos da vida
220

. 

Nada obstante, destaca-se que a nomeação do curador especial não altera a incapacidade 

material do representado, que continua existindo. A sua função é, portanto, a de suprir a 

incapacidade processual, praticando atos, exclusivamente, dessa natureza. 

Desse modo, a curatela objetiva regularizar o processo, assegurando capacidade processual 

àqueles sujeitos apontados como vulneráveis para esse ramo do Direito.  

Reitera-se, portanto, que a incapacidade resguardada pelo instituto independe da incapacidade 

material. Trata-se de incapacidade processual, caracterizada pela falta de capacidade do 

sujeito para realizar atos processuais. 
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Nas hipóteses apontadas, a incidência da curatela especial se justifica pela ausência física do 

réu revel, porque foi citado fictamente ou porque está preso, encontrando-se em posição de 

fragilidade para exercer os seus direitos de defesa.  

A nomeação de curador nessas hipóteses é cogente, porque diante da citação ficta resta a 

presunção de que o réu poderia não ter tido efetivo conhecimento da existência da demanda.  

O que se busca, portanto, é a garantia do contraditório efetivo e real quando se tem dúvida de 

que o réu tem ciência da ação que existe em face dele
221

.  

Observe-se, mais uma vez, que a fragilidade apresentada possui caráter unicamente 

processual, tanto que Luiz Guilherme Marinoni afirma que a curatela especial é uma técnica 

utilizada para equilibrar o direito de ação e o direito de defesa
222

, ambos intrínsecos ao 

processo. 

Desse modo, em relação ao réu citado fictamente, nomeia-se o curador, porque não se tem 

certeza de que o ato atingiu o seu objetivo, ou seja, não se sabe se o réu teve conhecimento da 

existência da lide
223

. Nesse caso, a revelia não produzirá seus efeitos, porquanto o réu será 

defendido pelo representante designado pelo juiz
224

. 

No que se refere à designação de curador especial ao réu revel preso, Fredie Didier Jr. aponta 

se tratar de mesmo raciocínio aplicado ao réu revel, destacando que estar preso não basta para 

que a técnica processual analisada seja aplicada; necessário se faz que ele seja revel, inovação 

trazida pelo CPC de 2015 em relação ao de 1973, para o qual o simples fato de o réu estar 

preso assegurava a nomeação do curador especial
225

. 

Registra-se, entretanto, que em ambas as hipóteses (réu preso revel ou réu revel citado 

fictamente), a constituição de advogado exclui a incidência da curatela especial, a qual é 

temporária, porque dura enquanto existir o processo, podendo ser cessada sempre que, por 

alguma razão superveniente, a parte se tornar capaz processualmente. 
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Finalmente, observa-se que a vulnerabilidade material, em que pese seja vislumbrada nas 

hipóteses de réu revel preso, porque é conhecida a situação diferenciada em que o sujeito de 

direito se encontra, de modo que se busca assegurar a paridade de armas e o equilíbrio 

processual, não pode ser encontrada nos casos em que o réu citado de forma ficta não 

compareceu. 

Isso porque no caso do ausente, a situação é ignorada, não sendo possível localizar elementos 

que lhe imponha a condição de vulnerável, decorrendo a defesa do ausente pelo curador 

especial de uma escolha do legislador para assegurar algum grau de contraditório
226

.  

Entretanto, no que se refere à vulnerabilidade processual, entende-se nesse capítulo, ser 

inerente a ambas as hipóteses apontadas no artigo referido, já que, mesmo no caso em que o 

réu é revel, ele continua submetido aos riscos do procedimento, o que lhe faz vulnerável 

instrumentalmente. Tanto é assim que o legislador tratou de criar essa técnica.  

Desse modo, são vulneráveis para o processo o réu revel preso e o réu revel citado de forma 

ficta, porque se encontram impedidos de realizar os atos processuais de maneira plena. Assim, 

esses vulneráveis processuais merecem tutela diferenciada, que foi estabelecida pelo 

legislador por meio da curatela especial, enquanto técnica processual que visa regularizar e 

equilibrar a paridade de armas no processo. 

 

3.4.4 Vulnerabilidade e hipossuficiência 

 

Conforme afirmado anteriormente, o Direito consumerista presume a vulnerabilidade do 

consumidor em sua relação com o fornecedor. Além da vulnerabilidade, o Código de Defesa 

do Consumidor, no art. 6º, VIII, prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. Com isso, o diploma legislativo trata sobre outro aspecto referente 

à fragilidade consumerista, a hipossuficiência, diferenciando-a da vulnerabilidade.  

A doutrina, de outro lado, discute extensivamente sobre a abrangência dos termos 

vulnerabilidade e hipossuficiência, na tentativa de encontrar uma classificação para estas 

expressões, assim como a extensão dos significado e conteúdo.  
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Para Fernanda Tartuce, hipossuficiência é espécie do gênero vulnerabilidade, significando 

vulnerabilidade econômica na sua compreensão, reconhecendo que efetivamente, não se 

tratam de sinônimos
227

.  

De outro lado, na doutrina consumerista, identifica-se a vulnerabilidade como um princípio 

norteador de toda e qualquer relação consumerista, sendo o próprio motivo da origem da 

legislação protetiva. Já a hipossuficiência é enfrentada como requisito para a inversão do ônus 

da prova em favor do consumidor, como disciplinado no art. 6°, VIII, do CDC, de maneira a 

facilitar a defesa dos seus direitos
228

, dando-se tal fato por diversas razões, não somente por 

faltar recursos para produzir a prova, mas também por motivo de natureza técnica.  

Claudia Lima Marques, por sua vez, aproximando-se dessa compreensão, considera a 

hipossuficiência uma vertente processual da vulnerabilidade, sendo o aspecto econômico um 

elemento, bem como a falta de condição técnica do consumidor, cujas habilidades o 

fornecedor detém
229

.  

Para Felipe Peixoto Braga Netto, “nem todo consumidor é hipossuficiente, embora todos 

sejam vulneráveis
230

” e explica que a vulnerabilidade é de aspecto material, enquanto a 

hipossuficiência é processual. Compreende que a presunção de vulnerabilidade do 

consumidor é absoluta, não dependendo de condição econômica ou quaisquer outros 

elementos, enquanto a hipossuficiência deve ser analisada no caso concreto, verificando o juiz 

as suas peculiaridades, como o tipo de serviço prestado, grau de instrução do consumidor, 

dentre outras coisas
231

.  

Além disso, Felipe Peixoto Braga Netto, diferentemente do entendimento de Fernanda 

Tartuce, já descrito, compreende que nem sempre a vulnerabilidade é econômica, admitindo 

que é possível ser o consumidor economicamente mais forte, mas, por exemplo, tecnicamente 

mais frágil, exemplificando com a situação hipotética da cirurgia que deixa o paciente cego
232

. 
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Portanto, para o referido autor, a hipossuficiência não se resume ao seu caráter econômico, 

alertando, porém, que a inversão do ônus da prova não é automática.  

Para Luiz Antônio Rizzatto Nunes, por sua vez, a vulnerabilidade do consumidor revela a 

parte mais fraca da relação e possui dois aspectos: o técnico e o econômico, estando o 

primeiro relacionado à produção, cujo conhecimento exclusivo é do fornecedor; e o segundo 

relacionado à superioridade financeira do fornecedor, embora seja possível existir situação 

inversa que, certamente, é exceção à regra
233

. 

 No que diz respeito à hipossuficiência, entretanto, para fins de inversão do ônus da prova, 

somente tem sentido nas circunstâncias de desconhecimento técnico e informativo por parte 

do consumidor. Ou seja, diferentemente de Fernanda Tartuce e de Felipe P. Braga Netto, ele 

considera que “o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor para fins de inversão do 

ônus da prova não pode ser visto como forma de proteção ao mais “pobre”
234

”.  

O autor acrescenta, ainda, que o fato de o sujeito não possuir condições financeiras para 

custear o processo é tema do Direito material, o que pode ser ultrapassado com o deferimento 

dos benefícios da justiça gratuita ao necessitado ou, ainda, com a imposição da obrigação ao 

fornecedor de arcar com as custas processuais
235

, posição que se adota no presente trabalho.  

Fernanda Tartuce
236

 dá outras dimensões processuais à hipossuficiência econômica, que se 

manifesta, para ela, não somente nas relações consumeristas, mas também na assistência 

jurídica integral e gratuita, mediante a garantia do acesso à justiça, assim como na previsão 

normativa de publicação de editais somente em órgão oficial quando a parte for favorecida 

com o benefício anterior, bem como, nestes casos, na remessa dos autos ao contador do juízo 

e também na dispensa da caução na execução provisória, tudo em prol dos desfavorecidos 

economicamente.   

O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, traz novidades na disciplina da gratuidade da 

justiça
237

, por exemplo ao admitir expressamente que o benefício seja requerido a qualquer 
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tempo no processo, de acordo com o que se observa no art. 99. E, embora os requisitos para 

sua concessão não tenham sido definidos, ficando a cargo do magistrado por meio de uma 

análise subjetiva, inovou o legislador ao estabelecer que ele deve, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ademais, 

outra novidade é a possibilidade da concessão do benefício de maneira parcial, somente para 

alguns atos processuais ou permitindo o parcelamento do débito.  

Percebe-se, portanto, que o fundamento da hipossuficiência está na vulnerabilidade do 

consumidor, apresentando-se como um mecanismo necessário à promoção da defesa dos seus 

interesses no aspecto processual.  

Por fim, restando conceituada a vulnerabilidade material, identificadas as suas características 

e feito um corte transversal na doutrina e na legislação sobre este tema, assim como estudadas 

importantes técnicas de tutela do vulnerável, necessário compreender os desdobramentos 

deste instituto no âmbito processual, o que se fará no próximo capítulo.  
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4. A VULNERABILIDADE E O PROCESSO CIVIL   

 

O processo civil, instrumento da realização do Direito material
238

, cuida de estimular a 

marcha para uma igualdade maior com a finalidade de extirpar ou, ao menos, atenuar as 

diferenças de tratamento existentes entre os membros de uma sociedade, seja por questão 

econômica, social, cultural, religiosa, racial ou de definição política
239

.  

Nesse sentido, no âmbito processual, utiliza-se “a noção de vulnerabilidade, importada do 

Direito material, cuja finalidade é identificar as fraquezas processuais impeditivas do amplo 

exercício de faculdades processuais e geradoras de desequilíbrio entre os litigantes
240

”.  

Assim, é necessária uma atuação proativa do legislador, bem como do aplicador da lei 

processual
241

, “abandonando-se a concepção de que basta o tratamento idêntico das partes 

para promoção da igualdade
242

”. Desse modo, dispõe o art. 7º do NCPC nos seguintes termos: 

“É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. 

Percebe-se, então, que não é suficiente às partes a participação no processo, mas que exista o 

equilíbrio, de modo que ambos os litigantes tenham confiança nas chances efetivas de vencer 

a demanda
243

.  

O papel judicial, nesse contexto, é de extrema importância para viabilizar as adequações 

necessárias no sentido de minimizar as potenciais e ilegítimas consequências
244

. Tanto é assim 

que a Lei 13.105 de 2015, Novo Código de Processo Civil, prevê para o juiz a incumbência de 

assegurar às partes igualdade de tratamento.  
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Desse modo, o processo civil interessa às partes
245

 e, para servi-las bem, como o ramo do 

conhecimento jurídico “mais rente à vida
246

”, precisa ser justo e efetivo. Por efetivo, no 

campo social, cuja conotação é a que, por ora, interessa, tem-se “o processo que consinta aos 

membros menos bem aquinhoados da comunidade a persecução judicial de seus interesses em 

pé de igualdade com os dotados de maiores forças – não só econômicas, senão também 

políticas e culturais
247

”.  

Sendo assim, para chegar ao cerne do presente trabalho, e com o objetivo de encontrar um 

equilíbrio nas relações jurídicas processuais, é preciso compreender os aspectos da 

vulnerabilidade no âmbito do processo civil brasileiro. E, para alcançar esse objetivo, o 

Direito processual deve conectar-se às previsões já estabelecidas nos diversos ramos do 

Direito material, especialmente no que concerne aos vulneráveis. 

 

4.1 CONCEITO 

 

Importa, de início, delimitar o conceito de vulnerabilidade processual, que, segundo a 

compreensão de Fernanda Tartuce “é a suscetibilidade do litigante que o impede de praticar 

os atos processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária ensejada por fatores de 

saúde e/ou de ordem econômica, informacional, técnica ou organizacional de caráter 

permanente ou provisório
248

”.  

A autora justifica a definição ampla sobre o tema, mais até do que nos ramos do Direito 

material, em virtude das inúmeras circunstâncias que podem acometer o jurisdicionado, cujas 

definição e delimitação claras e precisas são impossíveis ao legislador, de modo que a 

conceituação com base mais genérica facilita o próprio acesso à justiça.  

José Carlos Barbosa Moreira salienta que “um dos grandes desafios do processo socialmente 

orientado é o desequilíbrio de forças que logo de início se exibe entre as partes litigantes, a 

comprometer em regra a igualdade de oportunidades de êxito no pleito
249

”. Essa situação de 
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desequilíbrio, normalmente, implica uma situação de vulnerabilidade do litigante em relação à 

parte adversa.  

Nesse ínterim, Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa e Maurilio Casas Maia conceituam 

vulnerabilidade processual como o “reflexo de dificuldades e fraquezas reais da parte litigante 

repercutindo negativamente no âmbito de suas faculdades processuais a ponto de gerar 

desequilíbrio e disparidade de armas nesse contexto
250

”.  

Assim, o processo viabiliza o uso da vulnerabilidade como “explicação e razão
251

” para o 

tratamento diferenciado entre as partes no âmbito processual para alcançar, exatamente, a 

paridade nas relações processuais
252

.  

Os referidos autores afirmam, ainda, que a vulnerabilidade seria uma “técnica para aplicação 

de normas e posturas igualizadoras
253

”, entendimento com o qual não se concorda, uma vez 

que, nesse trabalho, concebe-se a vulnerabilidade como particularidade do litigante, 

compreendida como o fator de geração das técnicas que ensejam a proteção do sujeito 

suscetível e não a própria técnica em si. Ou seja, vulnerabilidade não é técnica; 

vulnerabilidade é característica, é fato.  

A vulnerabilidade processual, portanto, é característica, definitiva ou não, conferida ao sujeito 

que está inserido em circunstâncias sociais, naturais ou econômicas, que trazem limitação e o 

diferencia da outra parte litigante, provocando uma condição de fragilidade e inferioridade 

processual que reclama técnicas capazes de cessar tais diferenças para conformação de um 

processo justo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250

 BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro; MAIA, Maurilio Casas. Isonomia dinâmica e vulnerabilidade no 

Direito processual civil. Cit., p. 355.  
251

 BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro; MAIA, Maurilio Casas. Isonomia dinâmica e vulnerabilidade no 

Direito processual civil. Cit., p. 356.  
252

 BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro; MAIA, Maurilio Casas. Isonomia dinâmica e vulnerabilidade no 

Direito processual civil. Cit., p. 350.  
253

 BARBOSA, Rafael Vinheiro Monteiro; MAIA, Maurilio Casas. Isonomia dinâmica e vulnerabilidade no 

Direito processual civil. Cit., p. 356.  



92 

 

4.2 O VULNERÁVEL À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

4.2.1 Tutela do vulnerável e a dignidade da pessoa humana 

 

Inicialmente, registre-se, não há um conceito preciso para a dignidade da pessoa humana. 

Entretanto, buscar uma aproximação terminológica é essencial para delinear a sua relação 

com a proteção do vulnerável e com os demais princípios constitucionais. 

Segundo Ingo Sarlet Wolfgang, a dignidade da pessoa humana é elemento intrínseco a cada 

indivíduo, tornando-o merecedor de respeito e cuidado pelo Estado e pela comunidade. Esse 

respaldo deve ocorrer por meio da aplicação de direitos e deveres fundamentais, garantidores 

de proteção em face de atos desumanos e degradantes, assegurando condições existenciais 

mínimas para a manutenção de uma vida saudável, dando ao indivíduo a condição necessária 

para guiar a própria existência e participar da vida em sociedade
254

. 

Esclareça-se que os direitos fundamentais, sobretudo os da personalidade, exigem satisfação 

de um patrimônio mínimo, conhecido como mínimo existencial
255

. Dessa forma, para a 

realização do indivíduo enquanto pessoa e não apenas como ser vivo, o mínimo existencial se 

configura como uma exigência decorrente dos próprios direitos da personalidade. Trata-se, 

portanto, na visão de Roxana Cardoso Brasileiro Borges, de pressuposto para a efetivação do 

princípio da dignidade da pessoa humana
256

. 

Ainda sobre o conceito de dignidade da pessoa humana, Maria Celina Bodin de Moraes, 

afirma decorrer da construção teórica político-filosófica que busca, de modo essencial, tutelar 

a vulnerabilidade dos seres humanos, conferindo-lhes um valor no ordenamento em face da 

sua própria condição
257

. 

Nesse sentido, a dignidade humana não se direciona somente a uma categoria específica ou 

aos indivíduos em situações diferenciadas, mas a toda coletividade, sendo essencial à própria 

condição humana. Não sem razão, inclusive, os demais princípios constitucionais tendem a 

buscar a efetivação dessa dignidade, servindo, muitas vezes, como meios para a sua 
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instrumentalização nas relações existentes, destacando-se, pela importância que possui para o 

presente trabalho, a relação processual.  

Advirta-se que a ideia de dignidade não é nova nas relações humanas, percebendo-se os seus 

contornos ainda no início do Cristianismo, quando o seu conceito era diretamente atrelado à 

concepção religiosa, até o seu desenvolvimento sob a influência do Iluminismo. Assim, a 

dignidade humana foi vista como fundamento para a criação do Estado, sustentando que ele 

seria a melhor forma de expressão da “vontade única”; como consciência e identidade do 

sujeito; e, finalmente, como valor inerente à condição humana
258

.  

Desse modo, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com a evolução do 

constitucionalismo social, a dignidade da pessoa humana foi se tornando fundamento 

norteador dos comportamentos humanos, vindo a adquirir, no Brasil, status constitucional 

com a promulgação da Constituição de 1988
259

.   

Com o advento do referido diploma, a dignidade da pessoa humana é estabelecida como um 

dos fundamentos da República, repercutindo em todos os ramos do Direito, tendo em vista 

que as normas e ações contrárias à efetivação desse princípio implicam descaracterização dos 

pilares do próprio Estado Democrático de Direito
260

. 

Nada obstante, o Novo Código de Processo Civil, dotado de caráter humanístico, prestigiou os 

direitos fundamentais, entendendo-os como normas fundamentais também ao processo, o que, 

evidentemente, viabiliza a promoção da dignidade da pessoa humana.  

Entretanto, em que pese o artigo 8° do supracitado Código imponha ao juiz o dever de 

promover a dignidade da pessoa humana e, ao lado do 5° (boa-fé objetiva processual), 7° e 9° 

(contraditório adequadamente redimensionado), bem como do devido processo legal, 

materialize a estrutura do processo cooperativo
261

, é dispositivo criticado, porquanto utiliza 

diversos conceitos, evidenciando certa incoerência. 

Segundo o texto do dispositivo apontado, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá 

aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 
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pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade 

e a eficiência. Destaque-se, assim, a mistura de conceitos oriundos de diversos momentos e 

contextos históricos, o que afasta o sentido e a coesão do próprio texto
262

.  

Ao positivar uma norma nesses moldes, o legislador buscou dirigir a atuação do julgador, 

“indicando as diretrizes valorativas de que deve servir-se quando da tomada de decisões no 

curso do processo
263

”. Entretanto, em vez de funcionar como guia interpretativo do juiz, a 

norma acaba por dificultar a interpretação do Direito. 

O Direito processual, portanto, entendido como meio de instrumentalização do princípio da 

isonomia, deve orientar o seu procedimento com vistas a efetivar o princípio da dignidade 

humana. E essa efetivação, evidentemente, perpassa por diversos aspectos, sendo percebida 

no âmbito processual pela viabilização de tantos outros princípios, como o acesso à justiça, 

isonomia e devido processo legal, os quais serão analisados isoladamente nos tópicos 

seguintes.  

Nesse sentido, se não há dúvida quanto ao processo ser mecanismo de aplicação e efetivação 

do princípio da dignidade humana, menos ainda haverá quanto à importância disso nas 

relações que envolvam vulneráveis. Aqui, destaque-se, não se faz referência apenas aos 

vulneráveis tipicamente processuais, referidos no capítulo anterior, mas a todos os indivíduos 

materialmente vulneráveis, por possuírem alguma situação diferenciadora que os distinga dos 

demais e, em matéria processual, da outra parte litigante. 

 As pessoas vulneráveis, portanto, dada a própria fragilidade da condição que as desiguala das 

demais, necessitam ainda mais de intervenções estatais capazes de assegurar a incidência dos 

direitos e princípios fundamentais nas relações das quais fazem parte, viabilizando-lhes a 

manutenção da sua dignidade. 

Enxergando, portanto, o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento e meta 

direcionadora dos procedimentos processuais, resta saber qual a relação de alguns outros 

princípios com esse ramo do Direito. 
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4.2.2 Tutela do Vulnerável e a isonomia 

 

O princípio da igualdade, explicado em suas acepções formal e material no segundo capítulo 

desse trabalho, possui grande relevância para o processo e para a proteção do vulnerável nessa 

seara jurídica. Em primeiro lugar, porque tem total relação com o princípio da dignidade da 

pessoa humana e com as técnicas processuais de viabilização da isonomia e depois porque a 

sua ausência é fundamento para a configuração da vulnerabilidade e, muitas vezes, para a 

instauração de demandas judiciais. 

Nesse sentido, o princípio da igualdade efetiva o da dignidade, porquanto proíbe a submissão 

da pessoa a tratamento discriminatório e arbitrário, não tolerando a escravidão, perseguições 

de cunho religioso ou sexual, discriminação racial, bem como “toda e qualquer ofensa ao 

princípio isonômico na sua dimensão formal e material
264

”. 

Heloisa Helena Barboza afirma que “vulnerabilidade e igualdade são conceitos que se 

imbricam e cuja compreensão é de todo indispensável para a preservação da dignidade das 

pessoas vulneráveis
265

”. 

Fernanda Tartuce, por sua vez, explica que a relação entre a dignidade e a isonomia é 

inegável, já que contar com oportunidades iguais é essencial ao desenvolvimento pleno dos 

direitos da personalidade e, consequentemente, ao estabelecimento da capacidade de 

autodeterminação
266

, extremamente relevante para o processo. 

Assim, a proteção à igualdade, como visto, é o instrumento para a superação da diferenciação 

imposta aos vulneráveis socialmente. Desse modo, ao se considerar determinada pessoa ou 

grupo como vulnerável, explicita-se a sua condição desigual e, por conseguinte, a necessidade 

de tratamento também desigual em benefício da sua dignidade e proteção dos seus interesses. 

No que se refere ao processo civil contemporâneo, o tratamento diferenciado aos vulneráveis 

também se respalda e sustenta, uma vez que jamais seria satisfatório e efetivo às demandas 

sociais um mecanismo de solução de conflitos que dedicasse tratamento judicial exatamente 
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igual ou permitisse discriminações positivas objetivando promover a isonomia material entre 

partes em situação de desnível
267

. 

 Da mesma forma, Luis Alberto Reichelt afirma que, muitas vezes, se torna necessária a 

submissão das partes a tratamentos desiguais, objetivando o equilíbrio de oportunidades e a 

materialização da igualdade. Assim, deve o juiz
268

 identificar as condições de participação 

processual de cada indivíduo, bem como a relação de causa e consequência proveniente da 

aplicação diferenciada das normas processuais para equilibrar essas condições
269

. 

Isso porque, conforme esclarece Rafael Vinheiro, “a aplicação material da igualdade, além de 

vetar que os iguais sejam aleatoriamente tratados de maneira desigual, proíbe também a 

concessão de mesmo tratamento a indivíduos desiguais, sem a devida justificação 

constitucional
270

”.  

Desse modo, merece destaque o art. 4°, do Código de Processo Português, Lei 41/2013, por 

estabelecer a igualdade substancial das partes processuais nos seguintes termos: “O tribunal 

deve assegurar, ao longo de todo o processo, um estatuto de igualdade substancial das partes, 

designadamente no exercício de faculdades, no uso de meios de defesa e na aplicação de 

cominações ou de sanções processuais
271

”.   

O processo no Brasil, por sua vez, sofre influências da peculiar realidade brasileira, na qual os 

interesses pessoais e relacionais dos detentores do poder se destacam, de modo que no âmbito 

jurídico o ideal de igualdade é muitas vezes afastado, tendo em vista que a produção de 

desigualdades econômicas não é percebida como situação de disparidade
272

.  

 É exatamente nesse contexto que se identifica a necessidade de um ordenamento jurídico 

conformador de técnicas processuais de efetivação de proteção ao vulnerável, capazes de 

promover a concreta atuação de pessoas em situação de vulnerabilidade no processo, 
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impedindo que as dificuldades inerentes à sua condição venham a comprometer a efetivação 

de seus direitos
273

, evidenciando a existência “de logicidade, coerência e ordenação
274

”. 

Nesse sentido, é importantíssimo o art. 7° do NCPC, já citado, porquanto prevê a paridade de 

armas entre as partes do processo, considerando a existência de possível diferença entre elas, 

ratificando a busca pela igualdade material.  

O referido dispositivo confere, portanto, “tratamento igualitário para situações idênticas e 

tratamento diferenciado naquelas situações de desigualdade
275

”. Desse modo, no 

desenvolvimento do processo, deve haver atuação na promoção de situações que equalizem as 

partes, bem como a exclusão daquelas que gerem disparidades, configurando as vertentes da 

ação como positivas e negativas
276

.  

Não se trata, entretanto, da tentativa utópica de igualar perfeitamente as partes, uma vez que a 

diferença entre elas jamais deixará de existir por completo
277

, trata-se, pois, da tentativa de 

minimizá-la em prol da efetivação de um processo justo. 

Nesse sentido, Rafael Sirangelo de Abreu aponta que a igualdade processual é entendida pela 

doutrina, na sua relação com as demais garantias processuais, como projeção da 

imparcialidade do exercício do juiz
278

.  

O referido direito impede o juiz de fazer distinções entre situações iguais, no momento de 

aplicação da lei, ao passo em que interdita o legislador de editar leis que viabilizem 

tratamentos desiguais diante de situações iguais ou o inverso: tratamentos desiguais 

destinados a situações distintas por meio da justiça
279

.  

Desse modo, Cândido Rangel Dinamarco afirma que o Código de Processo Civil de 1973 

impôs modelos e formas para dar segurança e certeza às partes
280

, sendo possível destacar o 
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devido processo legal como forma de assegurar alguma previsibilidade do direcionamento do 

processo. 

Nada obstante, têm-se o princípio do contraditório, que assegura formalmente a igualação dos 

litigantes entre si, possibilitando o direito de defesa, bem como o conhecimento de todas as 

acusações apontadas no processo. O referido instituto, destaque-se, foi previsto na redação 

final do art. 7° da Lei 13.105/2015 como forma de assegurar isonomia às partes. 

Isso porque, a partir do momento em que a igualdade no processo impõe a análise das 

possibilidades da prática de cada ato concretamente realizado pelo indivíduo, o contraditório 

se torna elemento essencial de seu núcleo de significado
281

. Assim, não se pode resumir o 

princípio do contraditório a um meio de luta entre os litigantes, devendo ser visto como 

instrumento de operação do magistrado
282

. 

O contraditório, então, é visto como veículo de operacionalização dos procedimentos 

democráticos estatais, porque permite o diálogo, a inclusão e a pluralidade no processo, 

conferindo ao cidadão a oportunidade de, se desejar, condicionar de forma argumentativa o 

exercício do poder
283

.  

Ademais, registra-se que o devido processo legal não deve ter a sua aplicação restrita ao setor 

público. Isso porque, trata-se de direito fundamental oponível, inclusive, aos particulares
284

.  

Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira aponta que paralela à exigência formal de armas 

equivalentes, as partes devem ter a possibilidade de influenciar no processo
285

, ou seja, no 

convencimento do magistrado, em prol dos próprios interesses.   

Diante disso é que a plenitude do contraditório, sem o qual não cabe ao juiz julgar, é uma 

garantia de justiça do réu em face da possibilidade de eventual arbítrio do magistrado
286

.   

Destaca-se, ainda, a importância de flexibilização das exigências formais do processo, não 

como forma de descaracterizá-lo, mas como meio de torná-lo acessível. Essa observação deve 
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ser considerada, sobretudo, no que se refere às pessoas em condição de vulnerabilidade, sendo 

de extrema importância que o juiz aprofunde a análise das circunstâncias ensejadoras da 

diferença
287

, objetivando minimizar os efeitos da vulnerabilidade existente. 

O respeito à isonomia, portanto, repercute no comprometimento em diminuir as 

consequências das dificuldades enfrentadas pelos litigantes em condição de vulnerabilidade, 

ao passo em que exige atuação diferenciada do magistrado sobre a condição especial de uma 

das partes do processo. 

 

4.2.3 Tutela do vulnerável e acesso à justiça 

 

O acesso à justiça tornou-se requisito essencial de um sistema jurídico moderno e igualitário 

que visa assegurar - e não somente proclamar - os direitos de todos
288

. Trata-se, 

evidentemente, de conceito que foi alterado ao longo da história, sobretudo com a inserção 

dos direitos sociais, da intervenção estatal e da configuração de Estado Democrático de 

Direito
289

. 

 A Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXV, aponta que a lei não pode negar a apreciação 

judicial à lesão de direito sofrida ou temida. Nesse sentido, o referido dispositivo assegura o 

dever de o Judiciário receber e apreciar as demandas a ele apresentadas, mas também de o 

Legislativo não criar lei inviabilizadora desse acesso
290

. 

Destaca-se, pois, que o direito de petição, genérico e incondicionado, porque atribuído a todas 

as pessoas, é o início da concretização ao acesso à justiça. Entretanto, ele não se confunde 

com o direito de ação, específico e condicionado, já que o seu reconhecimento está submetido 

ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no CPC. Ausentes esses requisitos, o juiz se 

desonera de julgar o mérito da causa, podendo a petição inicial ser indeferida de plano
291

. 

Fato é que quando não há um consenso sobre a forma de solução de determinado conflito, de 

satisfação de uma pretensão ou realização de um direito, cabe ao Estado o dever de direcionar 
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a solução, desde que devidamente provocado. Como imperativo lógico, então, nessas 

situações, surge o direito de ação
292

. 

Dessa forma, Cândido Rangel Dinamarco aponta uma escala de situações jurídicas que 

perfazem o acesso à justiça, iniciando pela mera faculdade de ingressar em juízo; passando 

pela ação - mais consistente e intensa do que o direito de demandar, porquanto, se presentes 

os seus requisitos, poderá proporcionar ao seu titular o pronunciamento sobre a pretensão que 

deduzir; e finalizando com o direito à tutela jurisdicional, que será dada a quem tiver razão 

perante o Direito material
293

.  

Sobre o conteúdo do direito de ação, registra-se tratar de um complexo de situações jurídicas, 

sendo algumas pré-processuais, porque se configuram antes da proposição da demanda, e 

outras processuais.  

Como exemplo das primeiras, situações jurídicas pré-processuais, têm-se os direitos 

potestativos de provocar o judiciário, bem como o de escolher o procedimento para tanto
294

. 

É, pois, da provocação da jurisdição que surgem o direito à tutela jurisdicional e o dever de o 

órgão julgador realizar exame da demanda, além de tornar alguém réu (porque lhe foram 

impostas situações jurídicas)
295

. A escolha do procedimento, por sua vez, é conferida ao autor 

da ação nas hipóteses em que cabe a sua escolha por um procedimento ou outro
296

 (especial 

ou comum). 

Já as segundas, situações jurídicas processuais, que também compõem o conteúdo do direito 

de ação, podem ser observadas pelo “direito à tutela jurisdicional, o direito a um 

procedimento adequado, direito a técnicas processuais adequadas para efetivar o direito 

afirmado, o direito à prova e o direito de recorrer
297

”. Todos esses direitos compõem o 

conteúdo eficacial do direito de ação, sendo alguns potestativos e outros prestacionais
298

. 

Assim é que, mediante a aplicação do princípio do acesso à justiça, assegura-se 

adequadamente aos indivíduos a satisfação judicial de suas demandas, considerando as 

                                                 
292

 SOUZA, Wilson Alves de. Acesso à justiça. Salvador: Dois de julho, 2011, p. 84. 
293

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. Cit.. p. 820-822. 
294

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual civil: introdução ao Direito processual civil e processo 

de conhecimento. Vol. 01., 17. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 283. 
295

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual civil: introdução ao Direito processual civil e processo 

de conhecimento. Cit., p. 284. 
296

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual civil: introdução ao Direito processual civil e processo 

de conhecimento. Cit., p. 284. 
297

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual civil: introdução ao Direito processual civil e processo 

de conhecimento. Cit., p. 285. 
298

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual civil: introdução ao Direito processual civil e processo 

de conhecimento. Cit., p. 285. 



101 

 

limitações que trazem da vida social.  Desse modo, destaca-se como incumbência do Poder 

Judiciário a missão de garantir os direitos fundamentais a qualquer categoria, incluindo as 

minorias e, portanto, também os vulneráveis
299

.  

Ocorre, entretanto, que além de previsto, o acesso à justiça precisa ser possível, concreto e 

alcançável, devendo-se impor mecanismos para a sua concreta e ampla realização.  

Mauro Cappelletti e Bryan Garth reconhecem três fatores, os quais intitulam de “ondas” 

facilitadores do acesso à justiça. Assim, primeiramente, destaca-se a importância da superação 

dos obstáculos financeiros para a implantação efetiva da proteção judiciária; em seguida, a 

possibilidade de representação dos interesses difusos (coletivos ou grupais) em demandas 

judiciais; e, finalmente, a previsão de uma concepção mais ampla do acesso à representação 

em juízo
300

. 

Esse terceiro fator, dada à relação direta com o tema do presente trabalho, merece destaque. 

Explica-se que o seu objetivo é reconhecer a todos, especialmente aos menos favorecidos, a 

efetividade de seus direitos, para além dos limites da postulação perante o Judiciário, 

garantindo uma representação legal efetiva para assegurar os direitos de grupos e sujeitos que 

foram privados do benefício da justiça igualitária, por serem detentores de características que 

os diferenciavam. 

Outras formas de concretizar o acesso à justiça são a minimização do formalismo e a 

desjudicialização, sendo a primeira referente à diminuição das exigências formais processuais, 

e a segunda atinente à diminuição das demandas levadas ao Judiciário, o que implica novas 

formas de solução de conflito
301

. 

A minimização do formalismo reclama relativização do princípio do devido processo legal, 

não como forma de destituí-lo, mas de torná-lo compatível com as necessidades das pessoas 

vulneráveis, repercutindo na acessibilidade à justiça por essas pessoas. 

O devido processo legal condiciona a condução do processo ao respeito das garantias 

constitucionais, assegurando às partes o exercício de suas faculdades, ao passo em que 

legitima a própria função jurisdicional
302

. Além disso, deve-se considerar o prisma substancial 

do referido princípio, verificando-se a preocupação concreta com a concessão da tutela 
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jurisdicional capaz de satisfazer a sociedade em geral, observando as funções dos órgãos 

jurisdicionais
303

.  

Ao pensar, portanto, na flexibilização das exigências formais do processo, não se pretende 

extingui-las, mas aplicá-las de acordo com as condições da parte, visando possibilitar o seu 

poder de influenciar o convencimento do magistrado, a concretização da justiça, bem como do 

respeito à condição de vulnerabilidade que poderá existir no processo.  

Nada obstante, refere-se que o direito fundamental à segurança jurídica, “no e pelo 

processo
304

”, integra o modelo mínimo de conformação processual. 

Desse modo, é direito do cidadão o conhecimento, a confiabilidade, a calculabilidade e a 

efetividade das situações processuais, “sendo tarefa do processo a construção de técnicas que 

concedam às partes segurança pela estabilidade, compreendida como continuidade, dos atos 

processuais
305

”, ou seja, que viabilizem o acesso a um processo justo. 

Diante disso, a garantia do acesso à justiça deve ser considerada em duas perspectivas, quais 

sejam, a da proteção judiciária e a da atuação tantos das partes quanto do magistrado por meio 

de um processo justo.
306

 

A primeira acepção, tutelada pelo art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, garante o acesso 

ao Judiciário, diante da existência de um direito ou de uma pretensão não correspondida.  

A segunda, por sua vez, reflete o direito de acesso ao processo justo, norteado pela 

imparcialidade do juiz
307

, possibilitando a participação equilibrada das partes de maneira 

efetiva, bem como das demais garantias processuais constitucionais
308

.    

Desse modo, o acesso à justiça é garantia fundamental que deve ser assegurada a todos os 

indivíduos, e mais ainda, aos que se encontram em situação de vulnerabilidade.  
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4.3 HUMANIZAÇÃO DO PROCESSO CIVIL 

 

Inicialmente, cumpre registrar que desde o Cristianismo é possível perceber traços de 

humanização, porquanto se passa a enxergar o ser humano como sujeito possuidor de valor 

próprio que lhe é intrínseco, pensamento oriundo das concepções religiosas cristãs que 

entendiam o homem como criação divina. 

Nesse sentido, esclarece-se que o espírito cristão muito influenciou o Direito romano, 

inserindo novos princípios e valores que, muitas vezes, modificavam a visão clássica 

existente
309

.  Foi o desenvolvimento do Iluminismo, entretanto, que deu ao ser humano a 

noção de individualismo. Desse modo, não se pode olvidar que a noção do homem como ser 

autônomo, própria da modernidade, foi fortemente influenciada pelo Cristianismo, mais 

precisamente pelo processo da Reforma Religiosa
310

. 

Apesar disso, a ideia de humanização no processo civil se destaca a partir do momento em 

que a necessidade de inclusão ganha relevância e os princípios fundamentais passam a ser 

vistos como normas norteadoras de todos os ramos jurídicos. 

Observa-se que apenas atendendo às demandas sociais, o Direito consegue ser efetivo, 

devendo adaptar-se às “correntes da vida social
311

”, razão pela qual, diante da relevância dada 

à dignidade humana e à própria isonomia, o processo civil passou a direcionar a atenção para 

a condição do indivíduo em juízo
312

. Focando na condição do sujeito processual, os princípios 

desse ramo do Direito passaram a objetivar a proteção do indivíduo contra o arbítrio judicial e 

estatal ou, simplesmente, a busca de maior eficiência ao processo
313

. 

Por isso, afirma-se que a Constituição Federal de 1988 foi determinante para a humanização 

do processo civil brasileiro, tendo em vista que consagra as garantias processuais do cidadão, 

visando reduzir o poder do magistrado dentro do processo. 
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Adolfo Bidart, então, ensina que em uma sociedade complexa, cabe ao Direito processual 

funcionar de maneira mais acessível, humana, rápida e eficaz para satisfazer os direitos dos 

cidadãos, devendo ser esta a forma preferencial de realização jurídica
314

.  

Nada obstante, Fernanda Tartuce afirma que a humanização do processo é o fundamento ético 

de consideração da vulnerabilidade, buscando a personalização de cada sujeito, ao lado das 

garantias constitucionais de acesso à justiça e da isonomia
315

. 

Entretanto, ao se falar em indivíduos e sujeitos do processo, cumpre esclarecer que são eles 

tecnicamente denominados de parte processual, aquela que atua com parcialidade no 

processo, com interesse em determinado julgamento
316

-
317

.  

Esses são sujeitos, portanto, merecedores da preservação da sua dignidade e destinatários, ao 

lado do juiz, da humanização do processo, não ignorando o fato de que todo direito 

fundamental sustenta um dever correlato
318

, ainda que seja o de respeitar e preservar o direito 

imposto, dever este concernente tanto às partes quanto ao magistrado. 

Desse modo, o processo civil impõe aos particulares, partes do processo, bem como ao 

Estado, uma série de deveres relacionados, sobretudo, à preservação da dignidade humana, 

visando à efetivação dos direitos fundamentais.   

Assim, a humanização do processo implica a existência de regras que considerem todos os 

sujeitos processuais, e não apenas as partes ou o juiz, isoladamente, de modo que o processo 

deve receber enfoque global, sofrendo na sua integralidade as influências da humanização. 

A aplicação do princípio da isonomia, portanto, exige que as partes processuais recebam 

tratamento igualitário, o que não impede a sua distinção quando a situação de alguma 

reclamar comportamento distinto para a satisfação da igualdade material, cujos fatores de 

diferenciação serão analisados no próximo tópico. Essa diferenciação, protecionista da 

condição de vulnerabilidade de uma das partes processuais, retrata o caráter humanístico do 

processo, o qual se aproxima da realidade concreta para aplicar corretamente a norma. 

                                                 
314

 BIDART. Adolfo Gelsi.  La humanización del processo. Revista de Processo. São Paulo, 1978, v.9. p.105-

151, p. 106.  
315

 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Cit., p.187. 
316

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual civil: introdução ao Direito processual civil e processo 

de conhecimento. Cit., p. 475. 
317

 O conceito trazido por Fredie Didier Jr. se assemelha ao de Liebman, ao defender que “são partes do processo 

os sujeitos do contraditório instituído perante o juiz (os sujeitos do processo diversos do juiz, para os quais este 

deve proferir o seu provimento)” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito processual Civil. Vol.1. 3. ed. 

Tradução e notas: RANGEL, Cândido Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 89.)  
318

 LIMA, Gérson Marques Francisco de. Deveres Constitucionais: O cidadão responsável. Disponível em: 

<http://servicos.prt7.mpt.gov.br/artigos/2011/Deveres%20Constitucionais.pdf> Acesso em: 13 dez. 2015. 

http://servicos.prt7.mpt.gov.br/artigos/2011/Deveres%20Constitucionais.pdf


105 

 

Assim, surge a flexibilização dos procedimentos processuais como forma de melhor atender 

às demandas apresentadas, bem como para conferir celeridade ao processo, tornando-o um 

meio de solução eficaz de conflito e não de sua prolongação. Fernando da Fonseca Gajardoni 

afirma ser ilusória a ideia criada acerca da relação entre justiça e forma, a qual estabelece que 

legalidade e rigidez procedimentais são sinônimas da segurança jurídica e previsibilidade, não 

devendo haver espaço para o arbítrio dos integrantes do processo
319

. 

Explica o autor que se as variações rituais forem implementadas após a participação das 

partes, sendo a elas conferido o contraditório, não há como ser abalada a segurança jurídica, 

sobretudo diante do fato de que os atos do magistrado e mesmo das partes não podem 

contrariar norma cogente, nem valores e princípios constitucionais e processuais
320

. Desse 

modo, se as alterações - flexibilizações do formalismo processual - não afrontarem as normas 

referidas, serão formas de aproximação do Direito ao caso concreto e, portanto, de 

humanização da justiça. 

Nesse sentido, cumpre reiterar que o artigo 7° da Lei 13.105/2015 indica como dever do juiz a 

viabilização do efetivo contraditório para assegurar a paridade de armas. Entretanto, por se 

tratar de técnica utilizada por esse sujeito processual, o assunto será abordado em tópico 

específico, quando se tratar do papel do magistrado no processo.  

Registre-se, então, que embora a flexibilização do procedimento pelo magistrado seja uma 

técnica viabilizadora da humanização, essa não é única, porquanto será válida toda 

flexibilização que aperfeiçoe a duração do processo, preserve e amplie o autorregramento das 

partes, desde que não viole o ordenamento jurídico. 

Diante disso, as variações não devem ocorrer de forma desregrada e desordenada; deverá 

existir um motivo para a sua realização no caso concreto, tendo em vista a condição e opinião 

das partes, bem como sendo indispensável a exposição das razões que justifiquem a 

modificação procedimental no processo
321

. 

Desse modo, Fernanda Tartuce lembra que é dever do Estado proporcionar o desenvolvimento 

da personalidade de cada indivíduo, conferindo-lhe a chance de exercer os seus direitos da 
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forma mais ampla possível
322

, o que exige a análise da situação fática e que, tantas vezes, 

implica atuação distinta do magistrado, a depender da condição apresentada pelos envolvidos 

nas relações processuais. Nada obstante, ampliam-se também as hipóteses de realizações 

negociais, flexibilizando as existentes, valorizando o interesse das partes e conferindo-lhes 

poder de autorregramento no processo.  

Sem dúvidas, esse olhar mais atento no momento da realização dos procedimentos e aplicação 

das normas, bem como no momento de elaboração de acordos no processo se coaduna com o 

espírito de humanização e da preservação da dignidade humana. 

No que diz respeito diretamente aos sujeitos em situação de vulnerabilidade processual, 

destaca-se que a humanização do processo é o que viabiliza uma análise mais cuidadosa e 

personalizada das condições dos litigantes. Assim, mesmo “em tempos de massificação do 

processo e de adoção de técnicas de julgamento ‘em bloco’ e apreciação ‘por amostragem’, é 

importante lembrar que certos litigantes precisam ser tratados de maneira particularizada nos 

feitos por sua diferenciada condição
323

”. 

O CPC/2015 reflete essa humanização ao tratar de diversos aspectos, muitos já citados no 

presente trabalho, a exemplo da ampliação da proteção conferida aos alimentandos, 

garantindo ao credor a possibilidade de escolher pela prisão civil do devedor, retirando do juiz 

a possibilidade de determiná-la de ofício; ao assegurar maior poder à pessoa submetida ao 

processo de curatela; ao preservar a existência dos vulneráveis processuais; bem como ao 

prever expressamente, em seu artigo 8°, que é dever do juiz, ao aplicar a lei, resguardar e 

promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência, etc.  

Nada obstante, o Novo Código de Processo Civil traz expressamente a possibilidade de as 

partes celebrarem negócio processual, em seu artigo 190
324

, dispositivo inexistente no CPC de 

1973, materializando o poder de autorregramento das partes. O parágrafo único do referido 

dispositivo autoriza a intervenção jurisdicional apenas para controlar e recusar a aplicação das 

convenções estabelecidas somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato 

de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 
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O supracitado artigo amplia a liberdade negocial das partes no processo, uma vez que permite 

que a vontade das partes o ajuste, desde que em conformidade com as normas constitucionais, 

o que explicita a humanização do processo. Mais uma vez, se busca a concretização da 

satisfação dos indivíduos envolvidos, conferindo-lhes lugar de destaque no momento de 

tentativa da solução do conflito.  

Cumpre destacar que o referido diploma, como visto no capítulo anterior, sofre consequências 

das alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que se refere à definição 

do incapaz, diminuindo o rol dos absolutamente incapazes, ampliando, portanto, em tese, o rol 

dos capacitados para atuar no processo e celebrar negócios jurídicos processuais.   

O negócio processual, portanto, flexibiliza o procedimento, tornando-o mais humanizado e 

condizente com a promoção e manutenção das normas fundamentais, especialmente com o 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

Desse modo, é inegável que o artigo mencionado expressa a vontade do legislador de estar em 

conformidade com as necessidades atuais, tendo em vista a busca pela efetivação das suas 

normas. Não sem razão, portanto, observa-se a flexibilização do Direito positivo, 

evidenciando a sua adequação, por meio de modificações sofridas ao longo do tempo, às 

necessidades sociais
325

. 

Assim, é evidente que a valorização dos sujeitos do processo e a preservação da sua dignidade 

refletem o caráter humanístico que foi sendo adotado no Direito como um todo, a partir da 

inserção dos direitos e princípios fundamentais na Constituição de 1988, o que repercutiu na 

conformação de um ordenamento jurídico que, embora possua caráter normativo, torna-se 

valorativo, evidenciando a preocupação do legislador com a aplicação de suas normas não só 

de forma abstrata, mas também concreta.   

 

4.4 FATORES OBJETIVOS DE VULNERABILIDADE PROCESSUAL  

 

Por tudo o que já foi até aqui tratado, percebe-se que a vulnerabilidade é característica de todo 

ser humano. Entretanto, como visto, essa qualidade não é suficiente para reclamar tutela 

diferenciada. É preciso “verificar as peculiaridades das diferentes situações de cada indivíduo 
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e/ou grupo, e considerar além das espécies de vulnerabilidade as diferentes faces que se 

apresentam
326

”. 

Sendo assim, “é indispensável indagar quais os significados da vulnerabilidade e quais as 

circunstâncias que podem agravá-la
327

”, cujo enfoque ora se concentra no âmbito processual, 

de maneira a “franquear acesso à justiça (em acepção bastante ampla) àqueles que não 

dispõem de condições (sociais, econômicas, culturais ou mesmo físicas) favoráveis
328

”.  

Para tanto, nesse trabalho, optou-se por dissertar sobre os fatores objetivos de vulnerabilidade 

processual, uma vez que, embora a ideia de vulnerável esteja ligada às características 

humanas, e, portanto, demande a análise do caso concreto, é preciso estabelecer alguns 

critérios “com o propósito de evitar subjetivismos
329

” exacerbados.  

Desse modo, propondo relacionar parâmetros legítimos para identificar a vulnerabilidade 

processual, é possível identificar na doutrina
330

 os seguintes critérios: insuficiência 

econômica; existência de óbices geográficos; debilidade na saúde; desinformação pessoal; 

dificuldade na técnica jurídica; e a incapacidade organizacional, cujos aspectos serão adiante 

tratados.  

 

4.4.1 Insuficiência econômica 

 

A insuficiência econômica é causa de vulnerabilidade processual, uma vez que gera óbice ou 

impedimento à adoção de condutas por parte do litigante.   

No ordenamento brasileiro, a Constituição de 1934 já previa nos arts. 32 e 113 a necessidade 

de a União e os Estados concederem aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse 

efeito, órgãos especiais, assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos, o que 

também foi tutelado nas Constituições de 1946 e de 1967. O constituinte inovou no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/1988, ao prever não somente o benefício da assistência judiciária, mas 
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também a prestação de assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.  

A Lei 13.105/2015, como dito, provocou inúmeras mudanças na Lei 1.060/1950, por 

exemplo, ao fazer previsão expressa que às pessoas jurídicas com insuficiência de recursos 

para custear as despesas processuais também se deve garantir a gratuidade da justiça, 

concentra o sistema da justiça gratuita e traz grandes inovações no que se refere à extensão do 

benefício, que passa pela sua concessão de maneira parcial, beneficiamento para somente um 

ato ou, ainda, permitindo o parcelamento das despesas processuais
331

.  

Importa ressaltar, brevemente, a delimitação de conceitos entre as expressões assistência 

judiciária gratuita, assistência jurídica gratuita e justiça gratuita.  

Compreende-se a assistência judiciária como a “prestação de serviço restrita ao processo 

judicial, desde o ingresso em juízo e durante o seu desenrolar
332

”.  

A assistência jurídica, por sua vez, tem conceito mais amplo, envolve não somente aspectos 

judiciais, mas também extrajudiciais, incluindo-se assessoramento jurídico, cuja atividade a 

Constituição Federal de 1988, em seu art. 134, defere fundamentalmente à Defensoria Pública 

- instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático -, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. 

A justiça gratuita, finalmente, também chamada de gratuidade da justiça, engloba os valores 

decorrentes das custas e emolumentos judiciais. O §1º do art. 98 do NCPC traz um rol 

indicativo dos custos que são compreendidos pela gratuidade da justiça, que se entende 

exemplificativo, de maneira que a parte necessitada deve demonstrar o óbice econômico para 

acessar a justiça, caso o custo não esteja previsto na regra supracitada
333

.  

No que diz respeito à assistência jurídica, trata-se de instituto de extrema relevância para a 

sociedade brasileira, o que fica evidenciado pelos dados do III Diagnóstico da Defensoria 
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Pública
334

 realizado em âmbito nacional, do qual se depreende que cerca de 85% (oitenta e 

cinco por cento) da população brasileira se encaixa no perfil de potenciais necessitados de 

assistência jurídica.  

A dificuldade de alcançar integralmente a ampla assistência jurídica gratuita na realidade 

brasileira é tão grande que alguns Tribunais possuem setores de conciliação pré-processual, 

como Balcão de Justiça
335

; mecanismos de conciliação prévia como os Núcleos de 

Conciliação Prévia
336

, tudo pela tentativa de desafogar o Poder Judiciário em face de sua 

demanda crescente e de permitir a composição entre os litigantes que, muitas vezes, não 

tiveram acesso a outras formas de resolução de conflitos, ainda que com assessoramento 

extrajudicial.  

Nessa mesma toada, o Novo Código de Processo Civil prevê no art. 334 a realização de uma 

audiência de conciliação ou de mediação nas causas em geral que deve ocorrer antes da 

resposta do réu, muito próximo do que já ocorre no referido Núcleo de Conciliação Prévia 

instituído pelo Tribunal de Justiça da Bahia.  
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Apesar de as expressões (assistência jurídica gratuita e gratuidade da justiça) serem parecidas 

e comumente confundidas, embora com aspectos e extensões distintos, a premissa básica de 

todas é a insuficiência econômica do beneficiário, ou seja, despender valor para obter tais 

serviços prejudicaria a subsistência pessoal e da sua família.  

Destaque-se a importância do tema da insuficiência econômica como uma questão de 

vulnerabilidade processual, sendo, inclusive, tratado em recente julgado do Superior Tribunal 

de Justiça. O caso referia-se ao julgamento de um agravo regimental em recurso especial, cuja 

discussão girava em torno da determinação de produção de prova pericial de ofício, uma vez 

que o juízo de piso havia nomeado perito para a elaboração de perícia técnica, hipótese que 

não se concretizou devido à alegada insuficiência de recursos dos autores para arcar com o 

ônus, momento em que requereram a substituição da produção de prova pericial por 

testemunhal.  

A parte ré, por sua vez, não manifestou interesse em efetuar a perícia. Desse modo, 

prosseguiu-se à apreciação da demanda com a oitiva das testemunhas indicadas pelos Autores, 

cuja prova se mostrou insuficiente para convencer o juízo que, mesmo ratificando a 

necessidade de perícia técnica para promover a exata identificação do objeto do litígio, 

decidiu por julgar improcedente o pedido.  

Sendo assim, em sede recursal, o Tribunal de segundo grau entendeu que, embora seja do 

autor o ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, em não se tratando de 

matéria eminentemente de direito, seria indispensável a realização da prova pericial em razão 

da natureza da matéria discutida no caso concreto, que deixou de ser realizada pela manifesta 

insuficiência econômica dos autores, de modo que deveria o magistrado, de ofício, determinar 

a realização da perícia.  

No voto, o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, expressamente declarou: 

Justifica-se a discricionariedade do Juiz para evitar que a parte vulnerável da 

relação processual seja tolhida no seu direito, por insuficiência financeira. 

Nesses casos, o Magistrado tem o dever de ser sensível às vicissitudes da 

vida humana, tendo a prerrogativa de agir de ofício quando preciso, 

protegendo determinada pessoa que se encontre em desproporção 

econômica, assim como se justifica a criação do direito das crianças, dos 

idosos e dos incapazes por qualquer enfermidade que ostentem.
337

 

Sem adentrar no aspecto da limitação dos poderes instrutórios do magistrado, nem tampouco 

sobre o comportamento processual da parte autora em renunciar o direito à prova pericial em 
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detrimento da testemunhal, vez que foge ao recorte dessa dissertação, o precedente merece 

destaque porque revela o cuidado da Corte Superior quanto ao vulnerável processual que não 

possui recursos financeiros para suportar os ônus, inclusive, da produção da prova, tantas 

vezes indispensável para a resolução justa do caso, na sistemática prevista pela parte final do 

art. 7º do NCPC, zelando pelo efetivo contraditório.  

O acesso à justiça, como visto, enquanto direito fundamental ratificador do princípio da 

dignidade da pessoa humana, precisa ser garantido. Portanto, “é de suma importância que a 

alegação de pobreza seja tratada com sensibilidade e atenção pelos juízes sob pena de afronta 

às garantias do acesso à justiça, da isonomia, do devido processo legal e da duração razoável 

do processo
338

”, pois vulneráveis economicamente. 

 

4.4.2 Óbices geográficos  

 

A dimensão continental do Brasil gera dificuldade de acesso à saúde, à educação e também ao 

Poder Judiciário, de maneira que pode ser fator de alta prejudicialidade à realização de atos 

processuais relevantes.  

Isso porque, inequivocamente, estará em desvantagem em relação ao cidadão que possui 

facilidade de deslocamento ou resida na localidade, aquele que tiver de “deslocar-se para 

exercitar determinada pretensão ou para defender-se em um processo judicial pendente
339

”. 

Não há duvidas quanto ao processo de informatização que vem sofrendo a justiça e também as 

facilidades que ele leva ao processo judicial, entretanto, não se pode ignorar a dimensão do 

estado brasileiro, bem como a má qualidade de prestação do serviço das empresas 

concessionárias de telefone e internet, o que dificulta a efetivação absoluta dos mecanismos 

tecnológicos. 

Apesar disso, esclarece-se que, mesmo que se considere a universalização da informatização 

em um futuro próximo, ainda existirão alguns atos processuais que podem depender da 

presença da parte
340

, cuja localização geográfica pode ser um óbice insuperável. 
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Não se pode deixar de considerar que o NCPC praticamente extinguiu esse problema, ao 

permitir o depoimento testemunhal e da parte e a sustentação oral à distância em seus artigos 

453, §1, 385, 3° e 937, §4°, respectivamente. Ocorre, todavia, que essas normas só possuem 

efetividade em locais que têm capacidade tecnológica desenvolvida para tanto, não 

resolvendo o problema daqueles processos oriundos de lugares que ainda não foram atingidos 

pela informatização.  

Nada obstante, o NCPC cuidou de manter, em seu art. 222, a previsão sobre a possibilidade de 

ampliação de prazos processuais em comarcas de difícil transporte existente no CPC de 1973, 

ao estabelecer que na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o 

juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses. Desse modo, é papel da parte e do 

advogado organizarem-se para o cumprimento dos prazos e atos processuais.  

Merecem atenção também os casos especiais que reclamam cuidado maior, em vista, 

exatamente, da ampla dificuldade de locomoção, o que foi, inclusive, amparado 

constitucionalmente a partir da Emenda Constitucional n. 45, que previu a justiça itinerante
341

. 

Outra hipótese abarcada pela Constituição Federal, prevista no §3° do art. 109, é a de 

ajuizamento de demandas previdenciárias, cuja competência para processar e julgar é da 

Justiça federal, em Justiça estadual, quando o município não for sede do juízo federal.  

Desse modo, observa-se ainda a existência de óbices geográficos, embora em escala cada vez 

menor. Assim, para a aferição da real existência desses óbices ensejadores de tratamento 

diferenciado, deve-se perquirir sobre o nível de informatização do local, bem como se “a área 

se encontra – ou já se encontrou – pautada no trajeto percorrido pela Justiça itinerante
342

”.   

Finalmente, destaca-se que a minimização dos problemas causados pela distância e 

acessibilidade é uma forma de efetivar o acesso à justiça, bem como de zelar pelo exercício 

adequado do contraditório, função imposta ao juiz pela redação final do art. 7°, do NCPC. 

Por oportuno, José Carlos Barbosa Moreira anuncia a importância da diminuição ou 

eliminação da distância entre justiça e povo, de maneira que o processualista não pode ser 

insensível a este mister, devendo ser atento e comprometido a compreender a realidade atual e 

contribuir para melhorá-la
343

, tendo em vista a necessidade de cooperação entre os sujeitos 
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processuais a fim de se obter, em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme 

previsão do artigo 6° do NCPC. 

 

4.4.3 Debilidade na saúde  

 

A pessoa que sofre com problemas de saúde é também vulnerável processual. Tanto assim 

que o tratamento diferenciado a essas pessoas é previsto pela legislação brasileira. 

 Nesse sentido, o NCPC, prevê o impedimento de se realizar citação aos doentes em estado 

grave, dispensa da testemunha enferma de prestar depoimento e prioridade de tramitação dos 

processos que envolvam os gravemente doentes, em seus artigos 243, inciso IV, 449, 

parágrafo único e 243, inciso IV, respectivamente.  

Cumpre registrar que a Lei 11.052/2004
344

, em seu único artigo, especifica quais as doenças 

que podem ser indicadas como hepatologias graves
345

, sendo essas as capazes de ensejar os 

tratamentos diferenciados previstos pelo legislador. 

Nada obstante, a Lei 8.112/1990, apresenta o rol das doenças que geram o benefício da 

aposentadoria integral.  

Questiona-se, entretanto, a taxatividade desses róis, tendo em vista que não conseguem prever 

todas as doenças consideradas pela medicina como graves.  

Nesse sentido, observa-se que o STJ entendeu ser exemplificativo e não taxativo o rol de 

doenças constantes do referido § 1º do art. 186 da Lei 8.112/1990. O STF, de maneira diversa, 

posicionou-se defendendo a sua taxatividade, reconhecendo que o benefício aos que não se 

encaixavam nesse rol deveria ser concedido de forma proporcional e não integral
346

.  
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Para Fernanda Tartuce, as previsões seriam insuficientes, de modo que “em situações diversas 

das previstas em lei os magistrados precisarão aferir se as debilidades de saúde geram impacto 

significativo na atuação em juízo
347

”.  

Desse modo, razoável o posicionamento da autora, especialmente porque à lei é impossível 

delimitar o rol de todas as doenças graves existentes, o que, indubitavelmente gera 

vulnerabilidade do sujeito.  

Assim, mais uma vez, o papel do juiz como garantidor da isonomia ganha relevância, já que 

caberá a ele a observância do caso concreto para a constatação da vulnerabilidade e do 

consequente tratamento diferenciado àquele que possui essa característica. 

 

4.4.4 Desinformação pessoal 

 

Compreende-se a necessidade de reconhecer que as dificuldades de cognição são capazes de 

interferir no conhecimento dos indivíduos sobre a extensão dos direitos e também sobre o seu 

exercício na via judicial.  

Nessa perspectiva, entende-se que a ignorância sobre o direito é um fato de vulnerabilidade. 

Ao reverso do que preleciona a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que 

estabelece a impossibilidade de alguém alegar desconhecer a lei para descumpri-la, considera-

se que “a linguagem jurídica é técnica, complexa e se vale de signos e ideias que não têm o 

mesmo sentido nem a mesma simbologia das palavras usadas no cotidiano
348

”, o que se 

apresenta como um complicador para a compreensão.  

Efetivamente, há uma grande dificuldade de aplicar essa regra a uma sociedade altamente 

desigual e plural, cujo nível de educação é baixo, especialmente quando se considera a 

complexa linguagem dos textos jurídicos.  

Fernanda Tartuce, por sua vez, pontua que se essa dificuldade acontece com o Direito 

material, ocorre mais ainda com o processual, até por conta da própria atividade jurisdicional 

ser famigerada pela demora excessiva e pelos ritos formais, o que acaba afastando o sujeito da 

justiça.  
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Barbosa Moreira
349

 observa que o aspecto econômico é um grande empecilho para acessar a 

justiça, mas entende não ser o único e afirma que antes deste existe um óbice de natureza 

cultural, cujo baixo nível de instrução constitui fator de marginalização. Segundo sua 

percepção, “para um analfabeto ou semi-analfabeto, são notórias as desvantagens nesta 

espécie de competição, a começar pelo déficit informativo, que tantas vezes dificulta ou até 

veda a noção de seus direitos e da possibilidade de reclamar satisfação por via civilizada
350

”.  

Nesse sentido, Renato Sócrates Gomes Pinto afirma que “é inegável que o Brasil, apesar de 

possuir uma Constituição e uma legislação avançadas, em termos de direitos dos cidadãos, 

não atingiu um nível mínimo de eficácia social dessas normas, e a principal causa é 

justamente a desinformação jurídica
351

”.  

Sendo assim, compreende-se que “o Poder Judiciário deve colaborar para esclarecer e 

informar os jurisdicionados em dificuldades
352

”, por exemplo para obtenção de dados, como 

na situação de o litigante não saber onde encontrar a parte adversa, deve o juiz comportar-se 

cooperativamente, de modo que o nível informacional, e não somente econômico das partes, 

seja levado em consideração para implementação da isonomia sob o prisma substancial.  

 

4.4.5 Dificuldades na técnica jurídica 

 

O processo jurisdicional como método de exercício da jurisdição depende de técnicas para 

obedecer ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, à efetividade e à 

duração razoável do processo. Para que esses objetivos sejam atingidos, o advogado, público 

ou privado, é figura importante, em virtude de sua preparação técnica-profissional, 

dogmático-jurídica, para garantir o efetivo contraditório, de maneira que a CF/1988 o 

considera como indispensável à administração da justiça.  

É fundamental, portanto, avaliar as dificuldades na técnica jurídica em duas perspectivas: por 

meio da capacidade postulatória e da produção de provas que é essencial para a instrução do 

pedido
353

. 
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No Brasil, embora o Ministério Público, o defensor público e as pessoas em geral estejam, em 

algumas situações, habilitados a postular, a capacidade postulatória, pressuposto processual, é, 

em regra, exclusiva do advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 

(art. 103, NCPC; art. 1º, Lei 8.906/1994), que deve funcionar como “agente neutralizador das 

diferenças eventualmente existentes no plano material
354

”, minimizando a desigualdade.  

Sendo a capacidade postulacional aquela de pedir e responder
355

, justificada, segundo 

Cândido Rangel Dinamarco
356

, por dois principais motivos: o primeiro é a conveniência 

técnica em virtude da capacitação profissional adequada e regulada por entidade de classe 

específica, a Ordem dos Advogados do Brasil; o segundo refere-se à conveniência psíquica, 

uma vez que o advogado tem o afastamento emocional necessário para agir evitando 

comportamentos passionais.  

Em alguns casos, como na hipótese da Lei 9.099/1995, a legislação autoriza que pessoas não 

advogadas litiguem em causa própria, em demanda cujo valor não ultrapassa 20 (vinte) 

salários mínimos. Porém, mesmo nessa circunstância, o art. 9º, §2º, da referida lei, diz que o 

juiz deve alertar as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o 

recomendar.  

Essa disposição, aliás, está em consonância com o dever de zelar pelo efetivo contraditório 

estabelecido pela parte final do art. 7º do NCPC, até mesmo porque se refere a uma 

recomendação para produção de uma melhor defesa e não uma imposição, o que extrapolaria 

os limites da autonomia nas relações privadas.  

Sobre a redação desse dispositivo, esclarece-se que uma leitura não aprofundada, poderia 

conduzir à errônea conclusão de que o magistrado possui o dever geral de auxílio ao zelar 

pelo efetivo contraditório.  

Importa esclarecer, então, que o dever geral de auxiliar as partes é do seu representante 

judicial: o advogado ou o defensor público
357

. Existem, entretanto, “deveres típicos de auxílio, 

por expressa previsão legal
358

” conferidos ao magistrado.  
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Da análise da parte final do art. 7º do NCPC, portanto, é possível perceber que extrapola a 

função judicial, no âmbito do processo civil, por exemplo, destituir advogado despreparado 

tecnicamente, pelo argumento de produção de defesa insuficiente, inconsistente ou frágil, já 

que importa ingerência em relação particular que não diz respeito à jurisdição
359

-
360

. Afinal, 

“o dever de zelar pelo efetivo contraditório tem designação mais precisa e, por isso, 

abrangência mais restrita
361

”.  

Sendo assim, é dever do magistrado ser cuidadoso e comedido em suas manifestações, 

“equilibrando sua atuação para permitir que ambas as partes tenham ciência dos rumos do 

processo e possam se manifestar a respeito concretizando o contraditório e a ampla defesa
362

”, 

exatamente por conta da vulnerabilidade que se encontra o jurisdicionado não assistido por 

advogado.  

De outro lado, há, também, o dever probatório, essencial para a instrução do pedido. A regra, 

no sistema brasileiro, é que tem o ônus de provar o fato aquele que o alegou, admitindo 

exceções, como o Código de Defesa do Consumidor que, prevendo a hipossuficiência do 

consumidor, traz a possibilidade da inversão do ônus da prova, mas cuja redistribuição não é 

automática e obrigatória, sendo necessária a existência de mecanismos possíveis para a 

produção da prova
363

.  
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A doutrina questiona sobre outras relações privadas, nas quais a regra geral deveria imperar, 

mas, por uma questão de vulnerabilidade e fragilidade de uma parte em relação à outra, dever-

se-ia considerar a divisão dinâmica do ônus da prova, inclusive pela dificuldade na produção 

de provas cujas fontes são do poder daquele que tem mais força na relação de Direito 

material
364

. 

Sobre esse assunto, aliás, o Novo Código de Processo Civil, prestigiando o entendimento da 

doutrina
365

 e da jurisprudência, traz no § 1º do art. 373 a possibilidade da distribuição 

dinâmica do ônus da prova não somente nos casos previstos em lei, mas também nas causas 

cujas peculiaridades tornem impossível ou excessivamente difícil de cumprir o encargo, 

devendo o magistrado fundamentar a decisão. Restabelece-se, assim, o equilíbrio no 

processo
366

.  

Registre-se, por oportuno, que dinamizar é diferente de inverter o ônus da prova. Enquanto a 

inversão é via de mão única e dará a responsabilidade pela produção da prova à parte que, a 

rigor, não teria o dever de fazê-la, o réu; tornar tal ônus dinâmico depende da análise das 

condições fáticas da outra parte, pelo que flexibiliza a carga probatória
367

.  

Observe-se, entretanto, que “inverter os encargos probatórios sem permitir que a parte que 

passa a ser incumbida do ônus possa desempenhá-lo é desconsiderar a exigência de 

tratamento equilibrado das partes
368

”. Esse dispositivo, portanto, tutela uma dimensão da 

vulnerabilidade processual: a vulnerabilidade probatória.  

A nova sistemática de distribuição do ônus da prova serve para facilitar a sua produção, e não 

para fixar, a priori, vencedores e vencidos. Tanto é assim que o § 2º do art. 373 é relevante 
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porque a técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova não se presta a tornar uma das 

partes vitoriosa por onerar a parte contrária com encargo do qual ela não terá como se 

desincumbir.  

 

4.4.6 Vulnerabilidade organizacional 

 

A vulnerabilidade organizacional é identificada em “quem não consegue mobilizar recursos e 

estruturas para sua própria organização pessoal e encontra logísticas para sua atuação
369

”.  

Fernanda Tartuce diferencia essa espécie de vulnerabilidade da vulnerabilidade econômica. 

Afirma que o hipossuficiente econômico costuma ser vulnerável organizacional, mas entende 

que um sujeito com condição econômica razoável pode sofrer algum tipo de vulnerabilidade 

organizacional momentânea
370

, como o caso de um casal que se separa de fato e aquele que 

sai de casa, embora possa ter condição financeira, pode tornar-se frágil para defender os seus 

direitos em juízo.   

A doutrina reconhece a vulnerabilidade organizacional em três aspectos: disparidade de poder 

e organização entre litigantes habituais e eventuais; comprometimento da atuação dos 

indivíduos que não têm casa ou foram desta despojados; e limitações tecnológicas. O primeiro 

ponto é considerado a principal circunstância de vulnerabilidade organizacional.  

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, analisando a distinção entre litigantes habituais e 

eventuais, identificam naqueles uma experiência com a máquina judiciária que garante um 

maior traquejo nos processos. Isso se verifica com a possibilidade de ter um melhor 

planejamento do litígio diante das reiteradas circunstâncias, o contato maior com os 

julgadores em razão da convivência mais frequente, planejamento do risco e do aspecto 

econômico, assim como a oportunidade de testar estratégias em determinados casos com o 

objetivo de ter melhor resultado em situações futuras
371

.  Sendo assim, “em função dessas 

vantagens, os litigantes organizacionais são, sem dúvida, mais eficientes que os 

indivíduos
372

”.  

Os autores supracitados ainda perceberam que a necessidade de fazer efetivos os direitos de 

indivíduos e grupos, por meio de uma justiça igualitária, estava em maior evidência já que a 
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“influência econômica recente e outras reformas, de certa forma, alteraram o equilíbrio formal 

de poder entre indivíduos, de um lado, e litigantes mais ou menos organizados, de outro, tais 

como as empresas ou governo
373

”, identificando a vulnerabilidade organizacional, por 

exemplo, dos pobres, inquilinos e consumidores.  

Ada Pellegrini Grinover
374

, por sua vez, reconhece essa espécie de vulnerabilidade. Nesse 

sentido, compreende que todas as pessoas que compõem as complexas interações sociais “são 

isoladamente frágeis perante adversários poderosos do ponto de vista econômico, social, 

cultural ou organizativo, merecendo, por isso mesmo, maior atenção com relação a seu acesso 

à ordem jurídica justa e à participação por intermédio do processo
375

”, exatamente por conta 

da vulnerabilidade manifestada em tais grupos.  

Essa situação é percebida no atendimento e condução dos trabalhos da própria Defensoria 

Pública, cuja demanda é muito superior do que a força de trabalho, conforme restou 

demonstrado no relatório do III Diagnóstico da Defensoria Pública
376

. O resultado disso é o 

direcionamento de muitos assistidos para os órgãos de prestação de assistência judiciária 

gratuita, como os Núcleos de Prática Jurídica das faculdades de Direito, cuja atividade foi 

reconhecida pelo Novo Código de Processo Civil como prestadora de serviços às pessoas 

carentes que enfrentam grandes dificuldades no acesso à justiça, garantindo-lhes o prazo em 

dobro, conforme art. 186, § 3º, o que prestigia a vulnerabilidade desse grupo.   

O segundo aspecto da vulnerabilidade organizacional diz respeito às pessoas que não possuem 

casas ou estão temporariamente distantes dela, sendo indispensável um olhar mais cuidadoso 

do magistrado para tais sujeitos, em vista da vulnerabilidade social que estão submetidos, 

“reconhecendo a ocorrência de justa causa para possibilitar a prática de atos processuais em 

momento oportuno, tão logo superada a dificuldade vivenciada pelo litigante vulnerável
377

”.  

Nesse sentido, esclarece-se que embora não houvesse previsão expressa do direito social à 

moradia na Constituição Federal de 1988, na época de sua promulgação, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, por ela referido expressamente, já reclamava a satisfação de 
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necessidades básicas para uma vida digna, o que inclui o direito de morar
378

.  Tanto é assim 

que com a Emenda Constitucional n. 26/2000, a moradia passou a integrar o rol dos direitos 

sociais, espécie dos direitos fundamentais, previstos no art. 6º da Constituição Federal
379

.  

Desse modo, é evidente a situação de vulnerabilidade daquele que não possui casa, porquanto 

não possui um direito essencial à sua dignidade, sendo, assim, merecedor de tratamento 

diferenciado. 

O terceiro e último aspecto refere-se ao vulnerável cibernético. A Lei 11.419/2006 dispõe 

sobre a informatização do processo judicial com o objetivo de levar celeridade e acesso à 

justiça aos jurisdicionados. O escopo, entretanto, pode não ser atingido em virtude da 

exclusão digital que pode haver na relação de Direito material, considerando-se indispensável 

existir nos Fóruns terminais de acesso, assim como auxílio de pessoal para tanto
380

. 

Isso porque o juiz “não pode ser mais um representante estatal indiferente à realidade 

brasileira em que as dificuldades estruturais comprometem a atuação justamente dos mais 

necessitados
381

”. Inclusive, conforme o 7° do NCPC, é função do magistrado zelar pelo 

exercício do contraditório efetivo, o que implica viabilizar a participação das partes no 

processo de maneira adequada.  

Assim, da análise pormenorizada das circunstâncias objetivas que levam à vulnerabilidade 

processual, identifica-se que o seu reconhecimento é essencial ao magistrado para que seja 

possível alcançar a igualdade, garantindo às partes uma equiparação nas condições de 

participação no processo, ratificando a previsão dos artigos 7° e 8° do NCPC .  

 

4.5 VULNERABILIDADE COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR DE TRATAMENTO 

PROCESSUAL 

 

A vulnerabilidade, vista como elemento causador de tratamento diferenciado no processo, 

exatamente com o objetivo de alcançar a igualdade material, será analisada sob alguns 

aspectos no presente tópico, verificando-se sua configuração enquanto privilégio e/ou 
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prerrogativa; o papel do magistrado na efetivação do princípio da igualdade sem atentar 

contra a sua imparcialidade; e também a relação existente entre as causas de vulnerabilidade 

material e as circunstâncias que levam à vulnerabilidade processual.  

 

4.5.1 Tratamento do vulnerável: privilégio ou prerrogativa? 

 

Antes de introduzir a discussão expressa no título desse item, cumpre fazer dois 

esclarecimentos.  

O primeiro diz respeito ao fato de a vulnerabilidade em si não poder ser vista nem como 

privilégio nem como prerrogativa. Isso porque, como identificado nesse trabalho, 

vulnerabilidade é uma característica conferida a determinado sujeito ou grupo social; trata-se 

de fato, portanto. Desse modo, a discussão quanto à natureza de prerrogativa ou privilégio, 

como se verá, não recai sobre a vulnerabilidade em si, mas sobre o tratamento dispensado às 

pessoas que possuem essa característica.  

Esclareça-se, em segundo lugar, que embora os conceitos de prerrogativa e privilégio sejam 

amplamente tratados pela doutrina no ramo do Direito administrativo, sendo assunto 

extremamente vinculado à Administração Pública e suas funções, essa não será a abordagem 

trazida pelo presente trabalho. Aqui, embora se reconheça a existência das prerrogativas 

conferidas à Fazenda Pública e à Administração Pública em geral, sem discutir a sua 

pertinência, dar-se-á enfoque ao conceito das expressões utilizadas, com o escopo  de 

justificar o tratamento distinto dispensado às pessoas vulneráveis. 

Assim é que, diante do conceito e do quanto estudado sobre vulnerabilidade, resta identificar 

se a forma diferenciada de tratamento direcionada àqueles que possuem essa característica 

tem natureza de prerrogativa ou privilégio.  

Em que pesem as duas acepções pareçam sinônimas, há diferenciações entre ambas, uma vez 

que prerrogativas são distinções existentes para o prevalecimento do interesse público
382

 - 

aqui entendido e tratado como interesse social à proteção dos direitos fundamentais -, ao 
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passo em que os privilégios são diferenciações que visam priorizar os interesses 

particulares
383

.  

Assim sendo, a prerrogativa gera uma diferenciação legítima, porque há uma situação fática e 

contextual que a legitima, qual seja, a prevalência do interesse social. O privilégio, por sua 

vez, implica discriminação ilegítima, porque viola a isonomia sem que haja um fator 

justificante para isso. 

Observe-se, que a ideia de privilégio gera quebra de isonomia sem um motivo plausível, o que 

macularia a constitucionalidade de qualquer fator de discriminação. Por outro lado, no que se 

refere à prerrogativa, a restrição é constitucionalmente válida, “diferenciando o que é 

ontologicamente desigual”, sendo esse um dos próprios corolários da igualdade na formulação 

aristotélica clássica
384

”. 

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o privilégio deixa de analisar a 

pertinência do elemento tomado como fator de desigualação, o que é essencial para a 

configuração da legitimidade do tratamento diferenciado estabelecido
385

. 

Por outro lado, as prerrogativas decorrem de uma situação de superioridade necessária ao 

exercício de uma função pública, a qual não se exerce por interesse próprio ou exclusivamente 

próprio, mas por interesse público
386

.   

Observa-se, pois, que para identificar se determinada diferenciação se enquadra como 

prerrogativa ou privilégio deve-se verificar se a sua motivação possui previsão legal e é 

dotada de razoabilidade e proporcionalidade, além de ser destinada à manutenção do interesse 

da sociedade e não somente ao interesse particular de um dos seus membros. 

Assim, Celso Antônio Bandeira de Mello indica que para perceber se o fator de discriminação 

é legítimo e, portanto, se o tratamento diferenciado é fruto de uma prerrogativa ou privilégio, 

deve-se investigar o que é adotado como critério discriminatório; se há fundamento lógico 
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para a existência desse tratamento desigualador; e, finalmente, se a discriminação é 

assegurada pelo sistema normativo constitucional
387

. 

Destarte, a cultura brasileira ainda sofre os reflexos da forma de colonização do país, bem 

como da trajetória de desigualdade dos poderes privados inerentes ao processo de codificação 

civil, repercutindo na existência de previsões legislativas “destinadas a favorecer certas 

classes sociais, configurando privilégios
388

”. Ocorre, entretanto, que não cabe à lei ser fonte 

de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar 

equitativamente todos os cidadãos
389

.  

Desse modo, cabe ao legislador a busca cada vez mais acentuada de contemplação e 

efetivação dos direitos fundamentais. Para tanto, o ordenamento deve trabalhar com 

prerrogativas voltadas ao atendimento da coletividade, em detrimento da adoção de 

privilégios favorecedores apenas de interesses de certos particulares
390

. 

Destaca-se que embora a ideia de igualdade perante a lei tenha sido essencial para a 

minimização dos privilégios, é por meio da igualdade material que os ideais de justiça social e 

distributiva podem ser alcançados
391

.  

Mais uma vez, portanto, observa-se a necessidade de tratamento diferenciado àqueles que se 

encontram em situação especial, diferenciada, como forma de assegurar o cumprimento do 

princípio da isonomia. Não sem razão, defende-se que todos são iguais perante a lei, enquanto 

estiverem diante de situações igualmente similares, de modo que, diante da diferença, o 

tratamento dispensado deve ser, também, diferenciado. 

Percebe-se, pois, que a vulnerabilidade é utilizada como forma de assegurar o cumprimento 

da acepção material do princípio fundamental da igualdade, visando a preservação desse 

direito ao sujeito fragilizado no caso concreto, bem como a manutenção do caráter solidário e 

garantidor dos direitos fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito. 

Desse modo, a vulnerabilidade é fator de discriminação tutelado constitucionalmente, em 

diplomas normativos nacionais e internacionais, porquanto se pauta em situações que 

reclamam tratamento desigual para a devida aplicação da igualdade material.  
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Assim, o tratamento diferenciado dispensado aos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade é uma prerrogativa conferida a esses sujeitos e, em nenhuma hipótese, um 

privilégio.  

 

4.5.2 Papel do magistrado  

 

Tendo em vista que o presente trabalho gira em torno da proteção do vulnerável, apresenta-se 

o juiz como sujeito capaz de direcionar e aplicar o princípio da isonomia no âmbito processual 

de forma efetiva, visando assegurar a paridade de armas às partes, adotando medidas que 

minimizem as diferenças inerentes aos sujeitos em condição de vulnerabilidade, garantindo a 

sua participação no processo. 

Desse modo, em que pese seja atribuído ao juiz o dever de agir de maneira imparcial, isso não 

pode o impedir de adotar medidas protetivas àqueles que se encontrem em situação de 

vulnerabilidade. Isso porque a estrutura dinâmica do Direito e os valores inerentes à vida em 

sociedade não admitem uma postura indiferente daquele que tem o dever de solucionar o 

conflito existente entre as partes do processo. 

Assim é que Guilherme Marinoni afirma não ser possível o processo ficar limitado 

estritamente à legislação processual, escravizado à lei, sob pena de se tornar distante das 

necessidades dos direitos e da vida
392

, explicitando a necessidade de observação, pelo 

magistrado, do caso concreto e do contexto que o perfaz e, portanto, a dimensão jurisdicional 

do princípio da adequação processual
393

. 

O referido princípio assegura uma tutela adequada à realidade de Direito material, garantindo, 

assim, o procedimento, a espécie de cognição, a natureza do provimento e os meios 

executórios adequados às peculiaridades da situação em questão
394

.  

Ocorre, entretanto, que nem sempre foi essa a visão sobre a forma de intervenção do 

magistrado, o que se extrai, inclusive, do próprio Código de Processo Civil de 1973, que 

prevê um juiz neutro, imparcial, equidistante das partes, inexistindo qualquer previsão de 

interação entre ele e os demais sujeitos processuais. 
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O supracitado diploma normativo, em seu artigo 125, afirma que compete ao juiz assegurar às 

partes igualdade de tratamento; velar pela rápida solução do litígio; prevenir ou reprimir 

qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; e tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.   

Observa-se que as próprias atribuições do juiz contrariam a neutralidade absoluta, a partir do 

momento em que ser neutro significa não se compadecer ou envolver com a realidade social, 

o que não condiz com a concepção do ser humano permeável e possuidor de ideologias.  

Desse modo, diante da necessidade social de intervenção estatal em prol da proteção ou 

manutenção da igualdade, a ideia de neutralidade foi sendo mitigada, pois apenas tendo 

consciência da realidade das partes é que o juiz pode buscar uma igualdade material, quando 

estiver diante de uma situação de vulnerabilidade configurada.  

Não se pode, entretanto, confundir a intervenção do magistrado para assegurar a paridade de 

armas entre as partes, prevista na parte final do art. 7° da Lei 13.105/2015, com a mitigação 

ou violação da imparcialidade do juiz. Ser parcial é ter motivos pessoais para prestigiar uma 

das partes, o que, em nenhuma hipótese, confunde-se com legitimação de tratamento igual 

entre desiguais no processo
395

. Assegurar essa forma de tratamento, levaria a um 

comportamento parcial e desarrazoado do magistrado, visto que deixaria de prezar pela 

igualdade material, sustentando a situação desigual existente e deixando que uma das partes 

se beneficie diante da condição desfavorável da outra. 

Nesse sentido, esclarece-se que a desconstrução das estruturas até então concebidas sobre a 

imparcialidade do juiz não implica abertura de espaço ao subjetivismo do magistrado, nem 

coloca em risco as garantias e direitos fundamentais do processo, mas visa ressaltar e 

assegurar a observância de aspectos empíricos sociais, culturais, econômicos que perfazem a 

realidade concreta
396

. 

Mediante esse raciocínio, Arthur César de Souza indica ser de grande relevância a superação 

da visão clássica sobre imparcialidade e neutralidade, defendendo a parcialidade positiva do 

juiz, visando o reconhecimento das necessidades e diferenças sociais, econômicas, culturais e 

psicológicas dos litigantes
397

. 
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Fernanda Tartuce, entretanto, critica a expressão “parcialidade positiva do juiz” referida, por 

entender que enseja confusões terminológicas, podendo gerar a errônea impressão de que não 

mais haverá limite para a aproximação do juiz com as partes ou com o mérito da demanda. De 

modo que, para autora, a ideia de imparcialidade deve permanecer, devendo-se, contudo, 

estabelecer certos limites ou contornos para a sua adequada utilização pelo magistrado
398

, o 

que se entende mais adequado à atual conjuntura jurídica brasileira. 

Mauro Cappelletti assinala que cabe ao juiz ser imparcial no que se refere ao teor do conflito, 

mas não deve proceder da mesma maneira no que se refere à relação processual, visto que é 

dever do magistrado assegurar o desenvolvimento do processo de maneira regular, rápida e 

leal
399

. O juiz, portanto, “não deve ter interesse no litígio, bem como deve tratar as partes com 

igualdade, zelando pelo contraditório em paridade de armas
400

”, sendo imparcial. 

Assim é que, embora algumas medidas judiciais possam aparentar quebra da isonomia, elas 

encontram respaldo no próprio ordenamento jurídico, estando legitimadas, porquanto 

destinadas a reequilibrar o poder das partes e permitir o litígio em paridade de armas
401

. Desse 

modo, segundo Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa e Murilo Casas Maia, “o juiz cumpre o seu 

papel de guardião central da paridade de tratamento e de armas no ambiente processual, 

cabendo-lhe a identificação das vulnerabilidades comprometedoras da igualdade real de 

participação entre os litigantes
402

”. 

No mesmo sentido, Fernanda Tartuce explica que é essencial a conduta do juiz direcionada a 

concretizar da forma mais ampla possível a igualdade entre as partes, para que a jurisdição 

seja uma via acessível e concreta aos necessitados
403

. 

Fredie Didier Jr. esclarece que por mais paradoxal que pareça, em algumas situações, o 

tratamento distinto é a principal forma de igualar as partes, de modo que o princípio da 

igualdade no processo se revela de forma mais clara em hipóteses que reclamam a criação de 

regras para tratamento diferenciado
404

. 
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Assim sendo, o que se defende é que o juiz assuma a postura cooperativa, atuando em prol da 

realização de diretrizes processuais da Constituição, em observância ao contexto social e ao 

momento histórico
405

. Somente assim, a atuação do juiz será eficaz na solução do conflito de 

forma justa. 

Diante da referida alteração na maneira de enxergar o papel do magistrado na condução do 

processo, o princípio da cooperação merece relevância, uma vez que orienta o juiz a se 

posicionar como agente colaborador do processo, comportando-se como participante ativo do 

contraditório, deixando de ser visto como mero fiscal de regras. Assim, ele deve adotar uma 

postura de diálogo com as partes e demais sujeitos do processo, de modo que o processo passa 

a ser encarado como produto da atividade cooperativa
406

. 

Diante disso, o Código de Processo Civil Português, com a introdução da pauta cooperativa 

no ordenamento, previu quatro poderes-deveres essenciais ao juiz, quais sejam, o de 

esclarecimento; prevenção; consulta; e auxílio às partes, os quais podem ser adotados para a 

promoção de paridade de armas no Brasil
407

. 

O primeiro, dever de esclarecimento, é a obrigação de o juiz sanar eventuais dúvidas das 

partes sobre suas alegações, pedidos ou posicionamentos em juízo, visando uma decisão que 

tenha por base a verdade apurada
408

; o dever de prevenção, por sua vez, impõe ao magistrado 

a responsabilidade de prevenir as partes sobre eventuais deficiências ou insuficiências de seus 

pedidos ou alegações
409

. 

Já o de consulta demanda que o juiz consulte as partes quando for apreciar matéria sobre a 

qual não puderam se manifestar ou porque ele pretende conhecer de ofício fato que julga 

importante ou porque enquadrou a situação de forma diversa da propugnada pelas partes. 

Finalmente, o dever de auxílio às partes é o compromisso do Tribunal em remover as 

dificuldades ao exercício dos direitos ou às suas faculdades, bem como no cumprimento de 

ônus ou deveres processuais
410

. 

Diante dos deveres impostos ao juiz, ele se torna administrador dinâmico do trâmite 

processual, fazendo com que as partes, ao buscar o Poder Judiciário para solucionar seu 

                                                 
405

 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Cit., p. 139. 
406

 DIDIER Jr. Fredie, O princípio da cooperação: uma apresentação. Revista de Processo, n.127, São Paulo, 

set. 2005, p. 75-79, p. 76.   
407

 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Cit., p. 148. 
408

 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel.  Aspectos do novo processo civil português. Revista de Processo, São 

Paulo, n. 86, p. 174-184, abr./jun. 1997, p. 176. 
409

 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel.  Aspectos do novo processo civil português. Cit., p. 176. 
410

 TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel.  Aspectos do novo processo civil português. Cit., p. 176. 



130 

 

conflito, estejam diante de um terceiro imparcial “comprometido com a mais eficiente 

configuração do procedimento
411

”. 

O Novo Código de Processo Civil ratifica a ideia de um juiz atuante e incentivador do modelo 

cooperativo do processo. Exemplo disso são os artigos 8° e 489 do referido diploma que 

impõem ao juiz o dever de atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, bem como o de 

enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, respectivamente.  

Além disso, o §1º, incisos V e VI, do art. 489, impõe ao órgão julgador o dever de confrontar 

o caso concreto com o caso paradigma para “verificar se é ou não caso de aplicação do 

precedente ou da jurisprudência
412

”, o que revela o olhar mais detido ao caso concreto, 

refutando a ideia de um juiz e de um Direito afastados da realidade. 

Nada obstante, os artigos 5 a 10 do diploma referido, ao traçarem normas fundamentais à 

aplicação das normas processuais, objetivam priorizar o julgamento de mérito, a cooperação 

entre o juiz e as partes, bem como a vedação de decisão surpresa
413

. 

Assim, considerando as diversas transformações vivenciadas pelo Estado nos últimos tempos 

e, inclusive, a visão adotada pelo NCPC, conceitua-se jurisdição como “função atribuída a 

terceiro imparcial de realizar o Direito de modo imperativo e criativo (reconstrutivo), 

reconhecendo/efetivando/protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, em decisão 

insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível
414

”. 

Diante do conceito apresentado, observa-se que o NCPC reconhece a figura do juiz como um 

terceiro desinteressado, imparcial, responsável por aplicar a norma ao caso concreto, podendo 

adequá-la ou recriá-la, de acordo com as condições das partes. 

Ademais, confere-se ao juiz o poder-dever de se impor, imperativamente, reconstruindo e 

aplicando o Direito às situações concretas submetidas ao órgão jurisdicional
415

. Nesse ponto, 
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destaca-se que a jurisdição é uma importantíssima técnica de tutela de direitos, uma vez que 

todas as situações jurídicas ativas, individuais, coletivas, simples ou complexas merecem 

proteção jurisdicional
416

. 

Nada obstante, merecem destaque as cláusulas gerais processuais bastante utilizadas no 

NCPC
417

. Segundo Judith Martins-Costa “a cláusula geral constitui uma disposição normativa 

que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ 

ou ‘vaga’, caracterizando-se pela ampla extensão do seu campo semântico
418

”.   

Desse modo, tanto o antecedente do texto normativo, quanto o seu consequente, são formados 

por termos vagos e indeterminados, respectivamente
419

, contrapondo-se à técnica da 

“casuística”, caracterizada pela determinação e especificação dos pressupostos fundamentais à 

incidência do texto normativo
420

. 

Cumpre destacar, nesse sentido, não haver sistema estruturado exclusivamente em cláusulas 

gerais ou em regras casuísticas, sendo, portanto, a harmonização de enunciados normativos de 

ambas as espécies uma das principais características dos sistemas jurídicos contemporâneos, o 

que reforça o poder criativo do juiz
421

.  

O Novo CPC, portanto, traz mudanças significativas ao ordenamento jurídico reafirmando a 

atuação ativa do juiz ao analisar os argumentos de forma mais coerente e sensata respectivos a 

cada caso concreto provendo meios necessários de garantir os direitos fundamentais das 

partes que a ele se dirigem
422

. Além disso, reforça o poder criativo do juiz, expressando a 

modificação do seu papel ao longo da história. 
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4.5.3 (I) limitação do vulnerável processual em detrimento do vulnerável material  

 

Por tudo o quanto analisado, verifica-se que a vulnerabilidade processual é concebida como 

“um critério legítimo de diferenciação por distinguir entre os litigantes aqueles que se 

encontram limitados para a prática dos atos processuais em razão de situações contingentes ou 

provisórias a que não deram causa voluntariamente
423

”.  

Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar sobre o conteúdo jurídico do princípio da 

igualdade, afirma que o fator de discriminação entre os sujeitos deve estar relacionado às 

pessoas, às situações ou às coisas, cujo traço diferencial deve residir nelas mesmas
424

, uma 

vez que “um fato neutro em relação às situações, coisas ou pessoas diferençadas é inidôneo 

para distingui-las
425

”, já que as características seriam semelhantes e, pela isonomia, tratá-las 

desigualmente feriria a ordem constitucional. 

Como tratado no capítulo anterior, são vulneráveis os consumidores, os trabalhadores, as 

pessoas com deficiência, os idosos, os índios, as crianças e os adolescentes, a mulher vítima 

de violência doméstica, os alimentandos e as pessoas submetidas aos experimentos e 

tratamentos oriundos da Biomedicina, em virtude das peculiaridades de cada grupo, sendo 

todos objeto de um tratamento diferenciado no Direito material, cujas características devem 

também ser observadas no Direito processual.  

Portanto, a diferenciação no tratamento processual se relaciona com a fragilidade material, 

mas não só com ela. Como visto, é possível falar em vulneráveis tipicamente processuais, 

como o caso do réu revel citado fictamente, do réu revel preso e da parte incapaz cujos 

interesses se choquem com os do representante legal ou que não o tenha. 

Sendo assim, é possível concluir que os vulneráveis processuais não estão absolutamente 

limitados aos vulneráveis materiais, embora esta vulnerabilidade reflita naquela. Ademais, é 

possível, ainda, que circunstâncias de vida enfrentadas pelos sujeitos processuais gerem 

reflexos no âmbito processual, como as situações referentes aos fatores objetivos de 

insuficiência econômica, óbices geográficos, debilidade na saúde, desinformação pessoal, 
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dificuldades na técnica jurídica e incapacidade organizacional, todos tratados no tópico 

anterior.   

Por fim, estabelecidas as premissas do autorregramento da vontade no processo, referentes 

aos elementos conceituais e aspectos jurídicos da vulnerabilidade no Direito, assim como no 

que tange à vulnerabilidade no processo, importa analisar o tema da vulnerabilidade no que 

concerne aos negócios jurídicos processuais atípicos, o que se fará no próximo capítulo.  
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5 A VULNERABILIDADE NA NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL ATÍPICA  

 

5.1 DO FATO JURÍDICO EM SENTIDO AMPLO: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Para tratar sobre o tema que envolve esse capítulo, optou-se por apresentar rapidamente a 

teoria do fato jurídico, baseada na obra de Pontes de Miranda
426

, sem, entretanto, um 

aprofundamento maior, vez que se tem como objeto uma de suas espécies, qual seja, o 

negócio jurídico processual. Assim, far-se-á uma curta exposição sobre essa classificação para 

a introdução do tema.   

 

5.1.1 Conceito e classificação do fato jurídico em sentido amplo: aspectos gerais 

 

Compreende-se, atualmente, que o mundo jurídico é formado pelos fatos jurídicos e estes, por 

sua vez, são “o resultado da incidência da norma jurídica sobre o seu suporte fáctico quando 

concretizado no mundo dos fatos
427

”.  

Sendo assim, adotando-se o conceito de Pontes de Miranda, “fato jurídico é, pois, o fato ou o 

complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica
428

”. Nesse sentido, a incidência da 

regra jurídica torna o fato jurídico existente, bem como define o que pertence ou não (por 

omissão) ao mundo jurídico e, também, a projeção dos seus efeitos
429

. 

Dentro dessa classificação estão: o fato jurídico em sentido estrito, o ato-fato jurídico, o ato 

jurídico, o negócio jurídico e, ainda, o ato ilícito.  

O fato jurídico em sentido estrito, cuja vontade humana é inexistente, compreende fatos da 

natureza que, por serem relevantes para a vida humana, causam efeitos jurídicos
430

. Tem-se, 
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ainda, o ato-fato jurídico, que, embora presente materialmente no Código Civil
431

, a 

nomenclatura não foi adotada pelo referido diploma, sendo, entretanto, a espécie amplamente 

tratada por Pontes de Miranda
432

 e Marcos Bernardes de Mello
433

. 

A referida categoria abarca as situações em que, embora a existência de manifestação de 

vontade seja irrelevante para o Direito, a conduta humana gera efeitos jurídicos
434

. Em que 

pese se reconheça a existência de doutrinadores
435

 que desprezam essa classificação e não 

consideram o ato-fato como categoria autônoma, indubitável a sua importância. Isso porque, 

apesar de existir o comportamento humano para a sua ocorrência, a vontade de sua 

manifestação é absolutamente irrelevante, diferenciando-se, portanto, do fato jurídico, cujo 

evento da natureza é o protagonista, bem como do ato jurídico, cuja vontade humana é 

indispensável para a sua realização.  

O ato jurídico em sentido estrito, por sua vez, necessita de manifestação de vontade, 

dependendo de uma conduta humana que produzirá efeitos jurídicos. Esses efeitos, entretanto, 

não são elaborados e determinados pelo agente, pois possuem previsão normativa, sendo 

inevitáveis e inafastáveis. São, pois, requisitos do ato jurídico: o ato humano volitivo, a 

intenção de manifestar ou declarar a vontade e que o ato praticado seja previsto ou não defeso 

em lei
436

.  

Diferenciando-se do ato jurídico em sentido estrito, o negócio jurídico, enquanto espécie de 

ato jurídico em sentido amplo, traveste-se da vontade declarada de acordo com os elementos 

constitutivos de existência, validade e eficácia, com o objetivo de alcançar efeitos previstos ou 

não defesos pelo ordenamento jurídico, obedecendo à vontade do (s) agente (s). O negócio 
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ainda pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral; oneroso ou gratuito; com efeitos post 

mortem ou inter vivos; possuindo conteúdo patrimonial ou extrapatrimonial
437

.  

José Abreu Filho
438

 chama atenção para a divisão existente na doutrina no que se refere à 

consideração do negócio jurídico, ou não, como figura autônoma. Adverte o autor que a teoria 

unitarista entende não existir diferença entre ato e negócio jurídico, considerando-os 

sinônimos, compreendidos como atos com repercussão jurídica decorrentes da vontade 

humana.  

Por outro lado, a corrente dualista entende haver diferença entre esses institutos, embora 

ambos sejam provenientes da atividade volitiva do homem. Essa é a corrente adotada no 

presente trabalho, prestigiando, inclusive, a disposição trazida pelo Código Civil de 2002.  

Destaca-se, porém, por se tratar de um dos núcleos desse capítulo, que o instituto em questão 

será adiante mais detidamente trabalhado.  

Dando sequência à classificação de fato jurídico em sentido amplo, tem-se também o ato 

ilícito lato sensu, que, segundo Marcos Bernardes de Mello, é “toda ação ou omissão 

voluntária, culposa ou não, conforme a espécie, praticada por pessoa imputável que, 

implicando infração de dever absoluto ou relativo, viole direito ou cause prejuízo de 

outrem
439

”.   

O ato ilícito, assim, embora contrário à ordem jurídica, é fato jurídico, pois sofre incidência da 

norma, importando ao ordenamento. Não há que se confundir a ilicitude com a juridicidade.  

Ilícito é o ato que contraria o Direito, podendo ter como efeito o dever de indenizar, a perda 

do direito ou a sua invalidade, ao passo que juridicidade tem a ver com pertencer ao mundo 

jurídico. Assim, ainda que um ato seja ilícito, ele é jurídico. 

Esclarecidas, ainda que brevemente, as premissas da teoria do fato jurídico, passa-se à análise 

da configuração do negócio jurídico diante dos planos da existência, validade e eficácia.   
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5.1.2 Os planos do negócio jurídico 

  

O plano da existência é o do ser
440

 e, por essa razão, não foi tratado pelo Código Civil 

brasileiro, tendo em vista a necessidade da incidência da norma jurídica sobre o fato 

juridicizante para que o fato jurídico em sentido estrito, o ato-fato jurídico, o ato jurídico e até 

mesmo o ato ilícito existam e sejam, assim, relevantes ao sistema. 

Nesse plano “não se cogita de invalidade ou eficácia do fato jurídico, importa, apenas, a 

realidade da existência
441

”. Todo fato, para ser jurídico, precisa existir. Não há que se falar em 

fato jurídico inexistente, já que a existência do fato jurídico constitui premissa para as demais 

circunstâncias e planos do mundo jurídico
442

.  

A existência é, portanto, condição à validade e/ou eficácia de um fato jurídico, mas o 

contrário não é verdadeiro. Não há uma dependência ou necessária conexão entre os planos de 

validade e de eficácia, isto é, um não é paradigma ou referencial para o outro. Até mesmo 

porque o plano de validade tem aplicação limitada, estando somente vinculado ao fato cuja 

vontade seja essencial para sua formação, ou seja, aos atos jurídicos lícitos, não sendo 

aplicável aos fatos jurídicos em sentido estrito, aos atos-fatos, e aos atos ilícitos.  

Se, portanto, o ato jurídico lícito existe, passa-se a analisar a sua validade com o objetivo de 

assegurar a perfeição do ato quanto ao sujeito, ao objeto, à forma e à vontade. Na lição de 

Marcos Bernardes de Mello, é válido o ato jurídico que obedece ao seu suporte fático, de 

modo que todos os seus elementos nucleares se componham adequadamente aos seus 

elementos complementares
443

.     
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De um modo geral, um fato jurídico precisa passar necessariamente pelo plano da existência 

para verificar sua eventual produção de efeitos – plano da eficácia. Já a validade, colocando-

se entre a existência e a eficácia, é um plano que precisa de substrato volitivo, com aplicação 

aos atos jurídicos em sentido amplo. Os negócios jurídicos, aliás, necessitam de elementos de 

existência, requisitos de validade e fatores de eficácia
444

.  

Embora silente quanto ao plano da existência, a lei civil brasileira cuidou de tratar sobre os 

elementos do plano de validade dos negócios jurídicos. O legislador é expresso ao estabelecer, 

no art. 104 do Código Civil brasileiro, especificamente sobre o negócio jurídico, a 

necessidade da capacidade do agente, determinação e licitude do objeto, além da prescrição 

ou não determinação da forma.  

O legislador estabeleceu, ainda, outros critérios que devem ser observados. Pela leitura dos 

artigos 107, 110, 111 e 112 do mesmo diploma, percebe-se a clara predominância da 

manifestação de vontade na celebração do negócio jurídico. Essa vontade, porém, não está 

limitada aos elementos anímicos e unicamente subjetivos; a vontade que importa ao 

ordenamento jurídico é aquela exteriorizada. De nada adiantaria, aliás, a existência dos 

aspectos elencados no art. 104 do CC/2002 se não houvesse a expressão da vontade aliada à 

boa-fé insculpida no seu art. 113, ratificando-se aqui a concepção adotada no tópico 2.5.  

A validade, assim, é a “qualidade que o negócio jurídico deve ter ao entrar no mundo jurídico, 

consistente em estar de acordo com as regras jurídicas (“ser regular”). Validade é, como o 

sufixo da palavra indica, qualidade de um negócio existente”
445

.  

A vontade, repita-se, aqui entendida como adequação de interesses, como elemento 

primordial e caracterizador do negócio jurídico, necessária, portanto, à sua celebração, tem de 

ser decorrente de um processo volitivo, expressada com liberdade e deliberada sem má-fé
446

. 

Necessário, também, que o elemento anímico seja manifestado livre dos defeitos que podem 

macular o negócio jurídico, ou seja, desprovido de erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, 

simulação e fraude contra credores, conforme dispõe o art. 138 e seguintes do CC/2002.  

No que se refere à vontade, destaca-se que sua relação com a função social não deixa de 

existir quando se trata de negócio jurídico. Ao contrário, “a função social se converte na 
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própria ratio de qualquer ato de autonomia privada, não mais como um limite externo e 

restritivo à liberdade do particular, mas como limite interno hábil a qualificar a disciplina da 

relação negocial
447

”.  

Ademais, no que se refere ao plano da validade, adjetivando
448

 a classificação proposta para o 

plano da existência acima exposto, norteando-se pela vontade manifestada, tem-se que o 

objeto deverá ser lícito, possível, determinado ou determinável; a forma deve ser livre ou 

prevista pela lei; as circunstâncias negociais não recebem qualificação, já que são exatamente 

o elemento caracterizador do negócio, consistente na própria declaração; o agente deverá ser 

capaz, e normalmente legitimado para o negócio; o tempo deve ser o previsto pelo legislador, 

ou  útil para a realização do negócio; e o lugar deve ser adequado.  

Ainda sobre os planos do negócio jurídico, tem-se o da eficácia, que “não se trata, 

naturalmente, de toda e qualquer possível eficácia prática do negócio, mas sim, tão-só, da sua 

eficácia jurídica e, especialmente, da sua eficácia própria ou típica, isto é, da eficácia referente 

aos efeitos manifestados como queridos
449

”.  

A norma jurídica, isoladamente, não tem capacidade de gerar efeitos jurídicos. É preciso 

haver a incidência do suporte fático no mundo para haver a produção de efeitos do fato 

jurídico
450

. Sendo assim, “o fato jurídico atinge (ou não) o plano de eficácia, para gerar 

situações jurídicas — destacando-se, aí, as relações jurídicas, cujo conteúdo se revela em 

direitos e deveres, pretensões e obrigações, ações e situações do acionado, exceções e 

situações do exceptuado
451

”. 

Vale lembrar, como muitos autores
452

 destacam, a possibilidade de negócios jurídicos nulos 

produzirem efeitos, pelo menos até o momento que sofram a aplicação da nulidade
453

. Isso, 
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aliás, corrobora a tese de os planos da validade e eficácia não possuírem conexão necessária, 

conforme tratado anteriormente.  

Por uma questão metodológica e de atinência ao tema proposto, passa-se à análise do tema 

nuclear desse capítulo, referente aos negócios jurídicos processuais, enfrentando-se as 

principais questões deles decorrentes. 

 

5.2 ABORDAGEM DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS: INCIDÊNCIA NO PROCESSO CIVIL 

 

5.2.1 Aspectos gerais: fatos jurídicos processuais, atos jurídicos processuais e atos-fatos 

jurídicos processuais 

 

A teoria do fato jurídico permeia toda a ciência jurídica enquanto objeto de estudo da teoria 

geral do direito, aplicando-se aos diversos ramos, inclusive ao Direito público. Atos jurídicos 

stricto sensu e negócios jurídicos são observados no Direito administrativo, constitucional, 

internacional e também no processual. Cada ato, desse modo, sofre a incidência da norma 

específica e refere-se a um determinado ramo do Direito, com as peculiaridades e 

características da área que se situa
454

.  

O processo, enquanto método de solucionar conflitos, além de significar a criação de uma 

relação jurídica de Direito público geradora de direitos e obrigações entre o juiz e as partes, 

cujo objetivo é obter a tutela jurisdicional definitiva, importa também a prática de uma série 

de atos que formam o procedimento
455

 judicial, e cujo conteúdo sistemático é o processo
456

.  
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Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira, compreendendo o processo também 

como procedimento e este como ato-complexo
457

, destacam que não se pode ignorar essa 

constatação no estudo do ato processual, pois enquanto substantivo coletivo, que exprime a 

ideia de coletividade, pode ser analisado como unidade, assim como os atos que constituem o 

procedimento podem ser analisados individualmente
458

.  

Prosseguindo, os autores conceituam os fatos jurídicos lato sensu processuais como “os 

eventos, abrangendo manifestações de vontade, condutas e fenômenos da natureza, 

contemporâneos a um procedimento a que se refiram, descritos em normas jurídicas 

processuais
459

”.  

Sobre a definição proposta, fazem três observações, a primeira diz respeito à delimitação dos 

fatos processuais, que não estão adstritos aos atos processuais, vez que as condutas avolitivas, 

positivas ou negativas e os fenômenos da natureza também importam nessa conceituação; a 

segunda refere-se à ligação do fato processual ao procedimento, ainda que não seja endógeno, 

nem contemporâneo; a terceira observação está relacionada à origem do fato processual, que 

depende da incidência de uma norma processual
460

.  

A doutrina
461

 divide os fatos jurídicos lato sensu processuais em fatos jurídicos processuais 

em sentido estrito, atos jurídicos processuais, incluindo-se nestes os atos jurídicos em sentido 
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jurisdicional). Por fim, alerta que o processo pode ser tratado como relação jurídica, não sendo possível, no 

entanto, definir teoricamente o conteúdo de tal relação, que deverá observar o modelo estabelecido 

constitucionalmente. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual Civil: introdução ao Direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Cit., p. 30-33.)  
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estrito e os negócios jurídicos, e atos-fatos jurídicos processuais, além dos atos processuais 

ilícitos
462

, em desconformidade ao Direito.  

Os últimos, os atos processuais ilícitos, que expressam contrariedade ao ordenamento 

jurídico, não geram nulidade, decorrente de desobediência às solenidades, que estão no plano 

da validade, mas no que concerne à sua eficácia
463

, fulminando os efeitos no procedimento. 

São atos processuais ilícitos, assim tratados legislativamente, a retenção indevida dos autos 

pelo advogado, a desídia provocada pelo inventariante no procedimento de inventário, a 

litigância de má-fé, os atos de atentado à dignidade da justiça e tantos outros exemplos muito 

bem sistematizados por Cândido Rangel Dinamarco
464

. 

Por fato jurídico processual em sentido estrito entende-se “o fato natural ou animal que, 

sofrendo a incidência de regra processual, tem o condão de provocar consequências jurídicas 

no processo
465

”.  

José Joaquim Calmon de Passos
466

, por sua vez, não concebia a existência da classificação de 

fatos jurídicos processuais em sentido estrito e entendia que no processo somente havia 

espaço para os atos. Reconhecia o processo como uma atividade e, assim sendo, seria 

atividade de sujeitos que a lei prequalificaria. Para o autor, os acontecimentos naturais 

tratados como fatos jurídicos processuais eram realizados fora do processo e, exatamente por 

conta dessa exterioridade, não podiam ser considerados como integrantes do processo, 

negando, assim, a existência de fatos processuais. 

                                                 
462

 DIDIER JR., Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais. Cit., 

p. 40. 
463

 Felipe Braga Netto faz uma interessante classificação dos ilícitos civis baseados na eficácia. O autor distingue 

os ilícitos em quatro categorias: a) ilícito indenizante, sendo todo ato ilícito cujo efeito é o dever de indenizar. 

Não importa o ato que está como pressuposto normativo. Se o efeito é reparar, in natura ou in pecunia, o ato 

ilícito praticado, estar-se-á diante de um ilícito indenizante; b) ilícito caducificante: é todo ilícito cujo efeito é a 

perda de um direito. Também aqui não importa os dados de fatos aos quais o legislador imputou tal eficácia. 

Importa, para os termos presentes, que se tenha a perda de um direito como efeito de um ato ilícito; c) ilícito 

autorizante: é todo ilícito cujo efeito é uma autorização. Assim, em razão do ato ilícito, o sistema autoriza que a 

parte prejudicada pratique determinado ato, geralmente em detrimento do ofensor; d) ilícito invalidante: é todo 

ato ilícito cujo efeito é a invalidade. Se o ordenamento dispôs que a reação pelo ato ilícito se daria através da 

negação dos efeitos que o ato normalmente produziria, em virtude da invalidade, o ato é invalidante, que engloba 

tanto a nulidade quanto a anulabilidade. (BRAGA NETTO, Felipe. Teoria dos ilícitos civis. 2. ed. Salvador: 

Podivm, 2014, p. 125-126.) 
464

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito processual Civil. Cit., p. 494-495. 
465

 BRAGA, Paula Sarno. Primeiras reflexões sobre uma teoria do fato jurídico processual – plano de existência. 

Cit., p. 463. 
466

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 64-65. 



143 

 

Autores contemporâneos
467

, entretanto, entendem que, independentemente do local da 

ocorrência desse fato, ele pode ser processual à medida que gera implicações nessa relação. 

Desse modo, seria fato processual a morte e a consequente suspensão dos atos processuais, 

assim como a transferência dos direitos discutidos para os sucessores, o passar do tempo e a 

qualidade de idoso obtida por determinada parte que passa a ter preferências estabelecidas 

pela legislação, dentre tantos outros exemplos. 

Nesse sentido, o efeito jurídico advém da ocorrência do fato e não de sua alegação no 

processo, o que significa dizer que, uma vez verificado o fato gerador da hipótese normativa 

no mundo fático, ao juiz não é dada a liberdade de deferir ou não a repercussão jurídica, pois 

o ato é vinculado e não discricionário, o que corrobora a tese de que o Direito processual 

surge no momento do evento, ainda que natural ou biológico, mesmo que exterior ao 

procedimento
468

.  

Como ato-fato, por sua vez, entende-se o comportamento praticado independentemente da 

intenção volitiva, como dito anteriormente nesse trabalho. No âmbito processual, percebe-se o 

ato-fato também em circunstâncias cuja vontade humana é completamente desprezível, apesar 

de o comportamento ser necessário
469

.  

Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira tratam acerca de uma interessante 

hipótese de ato-fato processual, que diz respeito ao tema da assistência simples. Por força do 

art. 121 e seu parágrafo único da Lei 13.105 de 2015, percebem os autores que se não houver 

manifestação de vontade da parte assistida, que praticou determinado ato-fato processual, a 

atuação do assistente será eficaz, salvo em havendo a expressa manifestação no sentido de não 

recorrer ou impugnar a decisão atacada. Dessa forma, tem-se que a omissão é um clássico 
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exemplo de ato-fato processual, uma vez que não importa saber ou conhecer se houve vontade 

em ser inerte ou se a inação decorreu, por exemplo, de desídia.  

O ato jurídico processual em sentido amplo é materializado por um ato humano, 

necessariamente volitivo, que, sofrendo a incidência da norma processual, gera efeitos no 

procedimento. Os atos jurídicos em sentido estrito, de outro lado, caracterizam-se pela 

intenção de manifestar a vontade, cujos efeitos são previamente previstos na legislação, ou 

seja, não há espaço para sua delimitação, pois são inalteráveis e inafastáveis.  

José Joaquim Calmon de Passos, refutando a ideia de fato processual, como visto, define o ato 

processual como sendo “aquele que é praticado no processo, pelos sujeitos da relação 

processual ou do processo, com eficácia no processo e que somente no processo pode ser 

praticado
470

”. Vê-se, pois, que a concepção acerca da teoria dos fatos jurídicos processuais 

para ele é menos abrangente do que a defendida pela doutrina mais recente, anteriormente 

tratada.  

O negócio jurídico processual, finalmente, como espécie de ato jurídico, caracteriza-se pela 

vontade de adotar determinado comportamento, cujos efeitos, entretanto, podem ser 

modulados ou escolhidos de acordo com a delimitação da norma. Essa categoria que é ainda 

mais discutida, controvertida e muitas vezes foi refutada pelos processualistas, ganha destaque 

especial a partir da edição da Lei 13.105 de 2015.  

A espécie, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, causou uma série de 

questionamentos acerca de sua convivência no processo, o que será detalhadamente tratado no 

próximo tópico.  

Indubitável, porém, a aplicação e ocorrência dessa teoria ao processo civil brasileiro atual. 

Clara e evidentemente, as delimitações e contornos dos atos e negócios jurídicos de Direito 

público possuem suas especificidades, pois são mais limitados do que aqueles regidos pelo 

Direito privado.  

A autonomia privada que, aliás, já sofre certos limites, como visto no segundo capítulo, 

inclusive no Direito privado, é ainda mais limitada no Direito público, mas existente, 

especialmente na sistemática do Novo Código de Processo Civil.  

No referido diploma, especialmente em vista do art. 190, observa-se uma relativização à 

obediência estrita às previsões legislativas, pois possibilita a realização de negócios jurídicos 
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processuais atípicos
471

, de modo que os sujeitos poderão delimitar e especificar quais efeitos 

pretendem alcançar, como se verá a seguir.  

 

5.2.2 Dos negócios jurídicos processuais 

 

Como categoria de aceitação histórica controvertida no processo civil brasileiro, autores como 

Alexandre Câmara Freitas
472

, Cândido Rangel Dinamarco
473

, José Joaquim Calmon de 

Passos
474

, Daniel Francisco Mitidiero
475

 rejeitavam a existência dos negócios jurídicos 

processuais, sob o argumento de que os interessados não teriam possibilidade de regular os 
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efeitos do ato, uma vez que estes já estariam estabelecidos pela legislação ou porque 

dependeriam de manifestação jurisdicional
476

.  

De um modo geral, do pensamento dos mencionados autores, percebe-se que a vontade seria 

irrelevante para a produção dos efeitos na ordem jurídica processual, vez que todas as 

consequências jurídicas já estariam previamente definidas no texto normativo, de modo que 

escapariam à autonomia todos os acontecimentos projetados no procedimento. 

Não admitiam nem mesmo que a escolha de determinada situação jurídica constituísse um 

negócio, sob o argumento de que não havia possibilidade de modulação dos seus efeitos, 

restando à parte somente a aceitação, ou não, da realização daquele ato processual.  

Desse cenário, em síntese, a conclusão dessa parcela doutrinária era de que a vontade seria 

irrelevante para o processo e, como constituía elemento indispensável para a realização do 

negócio, não haveria que se falar em negócio jurídico processual.  

Tais posicionamentos, entretanto, não mais se coadunam com a nova ordem jurídica 

processual brasileira inaugurada no ano de 2015 com a edição do Novo Código de Processo 

Civil. Se antes da promulgação dessa lei, já era possível reconhecer na doutrina
477

 brasileira, 

como se verá, a aceitação dos negócios jurídicos processuais, a partir dela a sua existência é 

indubitável, inclusive no que se refere aos negócios atípicos, em vista de previsão expressa da 

cláusula geral de negociação processual, pelo art. 190 da nova lei, o que será mais 

detidamente enfrentado nos próximos tópicos.  

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha
478

, criticando o posicionamento que nega a 

existência dos negócios jurídicos processuais, reconhece nessa compreensão a tentativa de 

afastar absolutamente a doutrina do Direito material da do processual, sempre com a 

evidência de existir um protagonismo do magistrado na condução do processo, cabendo às 

partes fazer requerimentos e àquele o poder de decidir, evidenciando uma relação de 

superioridade.  

Percebe-se, assim, que “o dogma da irrelevância da vontade no processo impediu que se 

construísse uma adequada teoria sobre os atos processuais, não havendo um tratamento 
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satisfatório sobre a interpretação dos atos processuais, nem sobre os vícios de vontade nos 

atos processuais
479

”.  

Marcos Bernardes de Mello, por sua vez, ao conceituar negócio jurídico e definir sua 

amplitude eficacial afirma que nesta espécie “a vontade é manifestada para compor o suporte 

fáctico de certa categoria jurídica, à sua escolha, visando a obtenção de efeitos jurídicos que 

tanto podem ser predeterminados pelo sistema, como deixados, livremente, a cada um
480

”.  

Ou seja, não define como sendo uma característica inafastável dos negócios jurídicos a 

possibilidade da regulação dos efeitos do ato, de modo a constituí-lo, inclusive, aqueles 

negócios cujos efeitos já são previamente definidos pela lei. Aliás, demonstra
481

, ao contrário, 

que a concepção do negócio jurídico como sendo decorrente da vontade negociada, cujos 

efeitos são repercussões desta vontade amplíssima diante do Estado, está, em realidade, ligada 

à noção de Estado liberal, constituindo uma concepção tradicionalista já ultrapassada.  

O autor conclui que uma vez admitida a autonomia privada pelo ordenamento jurídico, a sua 

manifestação constituirá negócio jurídico, cujos efeitos somente se materializarão “quando e 

se a vontade estiver compatibilizada com as normas jurídicas cogentes que delimitam a sua 

área de atuação
482

”. Afirma, ainda, que se houver uma colisão entre a manifestação de 

vontade e a norma, esta prevalecerá.   

Toda essa construção tem perfeita sintonia com a lição de Devis Echandía
483

 que diz ser uma 

característica dos negócios jurídicos a não produção dos efeitos se os interessados não os 

desejarem.  E, também, há situações em que o interessado determina a extensão do efeito 

jurídico pretendido, assim como suas condições, circunstâncias que define como negócios 

discricionários; há outras, porém, nas quais o interessado pode fazer produzir, ou não, o efeito 

jurídico, mas não pode indicar o seu alcance, uma vez que a própria lei o determina 

precisamente, o que chama de negócios vinculados
484

.  
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No sentido de aceitar a existência e realização das convenções processuais, Flávio Luiz 

Yarshell afirma que “a jurisdição é forma de poder, que envolve a capacidade de decidir e de 

impor decisões
485

” e não impede a celebração de negócios jurídicos processuais
486

-
487

.    

Sendo, então, inquestionável a existência por meio da previsão normativa das convenções 

processuais, resta tratar sobre alguns aspectos relacionados ao tema que importam ao presente 

trabalho.  

 

5.2.2.1 Conceito: tipicidade e atipicidade 

 

No item anterior, tratou-se de diversas visões sobre os negócios jurídicos. Cumpre, então, 

apontar o conceito adotado pelo presente trabalho, diferenciando os negócios processuais 

típicos dos atípicos, para que seja possível, assim, analisar as inovações trazidas pelo artigo 

190 do NCPC. 

Inicialmente, observa-se que a ideia de negócio jurídico processual surgiu na Alemanha, no 

final do século XIX. Nesse contexto, Francesco Carnelutti, compreendendo serem similares 

os conceitos de direito subjetivo e negócios jurídicos, entendeu o negócio jurídico como ato 

de exercício de poder que tenha finalidade prática de determinar a conduta alheia por meio do 

seu efeito jurídico, sendo este poder jurídico um direito subjetivo
488

. Assim, os negócios 

jurídicos processuais abarcariam diversos atos
489

.  

Para o referido autor, a configuração do negócio jurídico exige, minimamente, que não haja 

produção de efeitos, se o interessado assim não desejar
490

. Afirma, ainda, que quando a 

produção do efeito jurídico depender da vontade dos sujeitos, estar-se-á diante de um negócio 

jurídico discricionário
491

.  

                                                 
485

 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, 

Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. Salvador: JusPODIVM, 2015, 

p. 63-80, p. 64. 
486

 No mesmo sentido, compreendendo a existência das convenções processuais, Barbosa Moreira, em texto 

datado de 1984. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Convenções das partes sobre matéria processual. Cit., p.182-

200.) 
487

 Sobre o tema da vontade no processo, ver: SILVA, Paula Costa e. Acto e Processo. O dogma da irrelevância 

da vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo. Coimbra: Coimbra, 2003.  
488

 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito processual civil: da estrutura do processo. v. 03. São 

Paulo: Classic Book, 2000, p. 122. 
489

 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito processual civil: da estrutura do processo. Cit., p.122. 
490

 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito processual civil: da estrutura do processo. Cit., p. 124-125. 
491

 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito processual civil: da estrutura do processo. Cit., p. 124-125. 



149 

 

Já no Brasil, como visto anteriormente, alguns autores entendiam pela existência de negócios 

jurídicos processuais, destacando-se, pela importância doutrinária, a visão de Barbosa 

Moreira, que reconhecia a existência dos negócios jurídicos processuais, denominados por ele 

de convenções processuais, ressaltando as convenções sobre suspensão do processo, 

adiamento da audiência por convenção das partes, eleição convencional de foro etc.
492

. 

Assim, o referido autor conceitua convenção processual como ato uno, oriundo de duas 

declarações de vontades, que ao se fundirem, geram nova entidade capaz de produzir efeitos 

específicos
493

.  

Esclareça-se, entretanto, que convenção processual não se confunde com negócio jurídico 

processual. Isso porque, o negócio processual é gênero do qual são espécies a convenção e o 

contrato. Nesse sentido, observa-se que o contrato é formado por vontades - entendidas como 

necessidades e expectativas concretas -, que dizem respeito a interesses contrapostos; já a 

convenção - também conhecida como acordo - é composta por interesses que se unem em prol 

de um objetivo comum
494

.  

Assim, Paula Sarno Braga afirma que os negócios serão processuais “quando existir um poder 

de determinação e regramento da categoria jurídica e de seus resultados (com limites 

vários)
495

”. 

Fredie Didier Jr. e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira entendem ser negócio processual o “fato 

jurídico voluntário em cujo suporte fático esteja conferido ao respectivo sujeito o poder de 

escolher a categoria jurídica ou estabelecer, dentro dos limites fixados no próprio 

ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais
496

”.  

Nesse sentido, observa-se a existência de negócios jurídicos processuais típicos e atípicos, 

ambos oriundos do poder de autorregramento. Os primeiros são aqueles previstos no 

ordenamento jurídico pátrio, cuja previsão existia no CPC de 1973 e no CPC/2015. Os 

segundos, embora não possuam forma prevista no ordenamento jurídico, possuem previsão 

expressa no art. 190 do NCPC.  
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No que diz respeito ao negócio processual típico, no CPC de 1973, a sua configuração poderia 

ocorrer apenas em situações excepcionais e determinadas
497

. Para a sua realização, portanto, 

seria dispensável o esforço das partes na sua regulação, uma vez que ela já está estabelecida 

em lei
498

. Nesse sentido, cita-se a título exemplificativo, a eleição negocial de foro, a renúncia 

ao prazo, desistência do recurso, convenção sobre ônus da prova, adiamento negocial da 

audiência etc. 

Essas previsões foram mantidas no CPC de 2015 e outras foram criadas, de modo que o 

referido diploma também traz novas situações dessa espécie de negociação, como calendário 

processual (art. 191, §§ 1° e 2°) e a escolha consensual do perito (art.471), entre outros
499

. 

Esclarece-se, ainda, que existem negócios processuais que dizem respeito ao objeto litigioso 

do processo (a exemplo do reconhecimento da procedência do pedido), bem como aqueles 

cujo objeto é o próprio processo (acordo para a suspensão convencional do procedimento), 

podendo estes servir para definir situações jurídicas processuais ou para reestruturar o 

procedimento
500

.  

O negócio processual atípico, por sua vez, é instituto previsto pelo art.190 do NCPC, norma 

que abrange cláusula geral
501

 de negociação sobre o processo. Há, pois, uma previsão abstrata, 

geral, da possibilidade de negociar sobre questões processuais, independentemente de 

previsões legais específicas para tanto, o que “representa uma verdadeira quebra de 

paradigma
502

”.  

Da referida cláusula, podem surgir diversas espécies de negócios processuais atípicos. Nesse 

sentido, observe-se que, embora o legislador tenha utilizado o verbo “convencionar”, a 

convenção, como visto, é espécie do gênero negócio jurídico, de modo que qualquer negócio 

jurídico poderá ser celebrado (unilaterais, bilaterais ou plurilaterais)
503

.  

Percebe-se que apesar de o poder de autorregramento das partes ter sido ampliado pela 
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cláusula geral do artigo 190 do NCPC, não se pode perder de vista que o poder de 

autorregramento da vontade não é absoluto, sofrendo limitações de previsões normativas e do 

próprio sistema jurídico. 

Ademais, ampliar o poder de autorregramento das partes não implica eliminação da atividade 

do juiz, porquanto o paradigma do processo cooperativo está na repartição do poder na 

condução do processo, prevalecendo a regra do equilíbrio
504

.  Ou seja, as decisões acerca dos 

caminhos do processo ou mesmo do seu objeto não dizem respeito ao juiz ou às partes, 

isoladamente, mas a ambos, mantendo-se o equilíbrio inerente ao princípio da cooperação 

processual.  

Cumpre registrar que, mesmo no CPC de 1973, era possível celebrar negócios jurídicos 

atípicos, embora o ordenamento não abarcasse explicitamente essa possibilidade. Entretanto, 

negar essa existência é negar também a tutela ao autorregramento da vontade, que evoluiu 

junto ao conceito de liberdade em prol da proteção da dignidade da pessoa humana, da 

isonomia e da solidariedade inerentes ao Estado Democrático de Direito. 

Nesse sentido, inclusive, Leonardo Carneiro da Cunha chama atenção para o fato de que o art. 

158 do CPC de 1973 autorizava os negócios jurídicos atípicos
505

 ao dispor que os atos das 

partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. 

Desse modo, tendo em vista a evolução da autonomia privada e do autorregramento da 

vontade, estudados no segundo capítulo desse trabalho, entende-se pela existência de negócios 

processuais atípicos no CPC de 1973 como respeito ao exercício da liberdade. 

É, portanto, o direito fundamental à liberdade, e não exatamente o artigo 190 do NCPC, a 

base normativa do poder de autorregramento da vontade no processo (o que inclui a sua 

modalidade atípica), uma vez que, como visto, não há que se falar em liberdade dos 

indivíduos sem lhes conferir o poder de se autorregrar
506

.   

É de se notar que os advogados, para alguns atos considerados especiais, necessitam de 

poderes específicos. Da mesma forma, se o negócio jurídico processual afetar uma dessas 
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circunstâncias indicadas no art. 105 do CPC/2015, deve o profissional ter o poder especial 

para praticá-lo em nome da parte
507

.   

Diante disso, reconhece-se que a possibilidade de celebração de negócios processuais, 

inclusive atipicamente, já existia no Código de Processo Civil de 1973, ainda que de maneira 

mais restrita. Entretanto, é com o advento da Lei 13.105/2015 que há a consagração 

indiscutível dos negócios atípicos processuais, por meio da cláusula geral prevista pelo art. 

190 do referido diploma. 

A alteração trazida, portanto, é atinente ao art. 190, CPC/2015, porquanto autoriza 

expressamente as pessoas a utilizarem o poder de autorregramento processual, 

independentemente da existência de previsão legal (forma atípica), aumentando as suas 

esferas de atuação. Essa ampliação e, especificamente o dispositivo referido, serão tratados no 

tópico seguinte.  

 

5.2.2.2 Cláusula geral de negócio jurídico processual: art. 190 da Lei 13.105/2015 

 

A consagração definitiva dos negócios processuais atípicos deu-se com o CPC de 2015, por 

meio da redação do art. 190. O referido dispositivo, como visto no capítulo anterior, é 

composto por cláusula geral, caracterizada pela amplitude do seu campo semântico. 

Para melhor compreensão, observe-se a sua redação: 

Art. 190.  Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, 

é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento 

para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 

Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade 

das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos 

casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 

alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.  
 

 

O novo Código, por meio da previsão transcrita, sustenta a disponibilidade das regras de 

procedimento. Isso porque, permite a flexibilização do procedimento, garantindo maior 

importância à vontade dos sujeitos processuais
508

, conferindo maior equilíbrio na relação 
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entre o juiz e as partes
509

.  

Esse artigo concede às partes a chance de convencionar a respeito de situações e condutas 

processuais em todas as causas e não somente naquelas cujas circunstâncias e especificidades 

recomendem a alteração de procedimento
510

, desde que o processo trate de direitos que 

permitam autocomposição, que se trata de técnica de solução de conflitos - registrando-se que 

a indisponibilidade do direito não veda automaticamente a realização de convenção 

processual
511

-
512

-
513

. 

Nesse sentido, do caput do dispositivo supratranscrito se extrai o subprincípo da atipicidade 

da negociação processual
514

. Explica Fredie Didier Jr. que esse subprincípio serve para 

concretizar o princípio de respeito ao autorregramento da vontade processual, estabelecido 
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como norma fundamental do processo
515

. 

Por sua vez, o seu parágrafo único estabelece ser papel do magistrado controlar a validade dos 

negócios firmados, recusando-lhes aplicação nas hipóteses de nulidade, inserção abusiva em 

contrato de adesão ou em circunstâncias em que alguma parte se encontre em manifesta 

situação de vulnerabilidade.  A análise do juiz restringe-se, tão somente, à realização do 

exame de validade, conforme redação do próprio parágrafo único
516

. 

Identificam-se, portanto, limitações aos negócios processuais atípicos, sendo dever do juiz 

observá-las. Por interessar ao presente trabalho, em tópico específico, tratar-se-á da relação 

entre a redação do parágrafo único e as pessoas vulneráveis. 

Assim, as limitações aos negócios são mínimas, de modo que se atribui ampla liberdade às 

partes para, em comum acordo, estabelecerem a forma do processo judicial, ajustando-o 

conforme as suas necessidades e expectativas concretas
517

. Além disso, viu-se fortalecida a 

imagem do Estado Democrático de Direito, que exige participação dos sujeitos submetidos a 

decisões a serem tomadas sobre situações que lhes digam respeito
518

. 

Merecem destaque os enunciados interpretativos 257 e 258 aprovados pelo Fórum 

Permanente de Processualista Civis, por referirem que o artigo analisado autoriza às partes, 

respectivamente, a estipularem alterações do procedimento ao convencionarem sobre os seus 

ônus, poderes, faculdades e deveres no processo, bem como a convencionarem sobre os 

aspectos referidos, ainda que essa convenção não importe ajuste às especificidades da causa.   

Observe-se que esse tipo de negócio processual tem como objeto as situações processuais, 

incluídos os direitos subjetivos, potestativos e os poderes, constituindo, portanto, acordos de 

situações jurídicas processuais. Nada obstante, o ato processual também pode assumir o lugar 

de objeto do negócio atípico, quando será possível redefinir a sua forma ou a ordem de 

encadeamento dos atos, etc, é o que se chama de acordo de procedimento
519

. 

Não se trata, portanto, de negócio sobre o direito litigioso, diferenciando-se, pois, da 

autocomposição. Trata-se de negociação sobre o processo, alterando as suas regras. São, 
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então, “negócios que derrogam normas processuais
520

”.
521

  

Paula Costa e Silva
522

, por sua vez, analisando o tema, ao entender que não é possível 

autonomizar procedimento - porque fato complexo -, das situações jurídicas, compreende que 

acordo procedimental modela o procedimento e, ao fazer isso, regula-se também o exercício 

das situações jurídicas processuais. De outro lado, afirma que ao ser celebrado acordo de 

exercício das situações jurídicas, haverá repercussão direta no próprio procedimento, uma vez 

que processo é conjunto de relações jurídicas.  

Embora o tema seja sensível e carecedor de reflexão e aprofundamento, entende-se correto o 

posicionamento da autora, não sendo possível travar uma autonomia precisa entre 

procedimento e situação jurídica, uma vez que inúmeras situações e relações surgem no 

decorrer do processo, envolvendo, inclusive, diversos sujeitos processuais. São relações que 

podem ser travadas em variadas direções, portanto. 

Não há dúvidas, porém, que a Lei 13.105/2015 ampliou o espaço para negociação das 

situações processuais, aproximando os princípios da dignidade humana, isonomia, cooperação 

e autorregramento do processo. 

Desse modo, resta analisar quais as limitações impostas aos negócios jurídicos processuais 

atípicos, bem como a sua relação com o parágrafo único do art. 190 do NCPC, 

especificamente no que diz respeito às pessoas em situação de vulnerabilidade.  

 

5.3 OS VULNERÁVEIS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 190 DA LEI 13.105/2015 

 

Como visto, as convenções processuais permitem a realização de adaptação no procedimento 

e sobre situação jurídica que, além de obedecer às regras legais, podem também reger-se de 

acordo com o autorregramento do interesse das partes, reguladas conforme as características 

da causa.  
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A aplicação de tais acordos, porém, pode ser restringida. O art. 190, parágrafo único, do 

NCPC, como visto, estabelece que “de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade 

das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de 

nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre 

em manifesta situação de vulnerabilidade”. 

Verifica-se, portanto, que o magistrado tem o dever de controlar a validade dos negócios 

jurídicos processuais
523

, incorporando as disposições contidas no art. 7º do NCPC, 

conferindo-lhe o dever de zelar, também, pela paridade de tratamento das partes. Ademais, as 

nulidades previstas nos arts. 276 a 283 do CPC/2015 também são aplicáveis às convenções 

processuais.  

O dispositivo específico, como referido, somente admite negócio jurídico processual em 

processos que versem sobre direitos que admitam autocomposição. E, ainda, deve ser 

realizado por pessoas plenamente capazes
524

, devendo verificar, além desses fatores, se o 

negociante se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade, o que pode causar a 

invalidação do ajuste de vontade.  

Frise-se que é processual a capacidade prevista pelo legislador para realização de negócio 

jurídico processual, estabelecida no art. 190 do CPC/2015. A discussão surge quando se trata 

de uma convenção pré-processual, ou seja, anterior à judicialização da demanda. Em tais 

casos, entende-se, nesse trabalho, que a capacidade exigida também deve ser a processual
525

, 

uma vez que a convenção produzirá efeitos no processo, ainda que seja inexistente no 

momento da sua realização
526

.  

                                                 
523

 Pedro Henrique Nogueira elenca os requisitos dos negócios jurídicos processuais. Subjetivamente: a) 

capacidade processual; b) competência e imparcialidade do juiz, quando este for sujeito do negócio; c) ausência 

de manifesta situação de vulnerabilidade da parte celebrante; d) não inserção abusiva em contratos de adesão. 

Objetivamente: a) a causa deve versar sobre direitos passíveis de autocomposição; b) respeito ao formalismo 

processual, inclusive quanto à observância dos limites ao exercício do autorregramento da vontade no processo 

na existência de regra jurídica cogente em confronto com o ato que reflita o exercício do autorregramento da 

vontade; d) não inserção em contrato de adesão. (NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos 

Processuais. Cit., p. 232.) 
524

 Frise-se que a capacidade indicada no caput do art. 190 do NCPC é a processualmente considerada. As 

incapacidades processual e material são autônomas. Assim, na forma do art. 70 do NCPC, o incapaz que esteja 

representado pode estabelecer convenções processuais, garantindo-se inexistência de vício na manifestação da 

vontade. Em sentido contrário, Heitor Sica e Flávio Luiz Yarshell. (SICA, Heitor Vítor de Mendonça.  

Comentários aos artigos 188 a 202 do novo Código de Processo Civil. Cit.; YARSHELL, Flávio Luiz. 

Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? In: CABRAL, Antonio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord). Negócios Processuais. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 63-80, p. 73.) 
525

 No mesmo sentido DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual civil: introdução ao Direito 

processual civil e processo de conhecimento. Cit., p. 385. 
526

 Em sentido oposto, Diogo Assumpção Rezende de Almeida e Pedro Henrique Nogueira, para os quais, sendo 

a convenção anterior ao processo, a capacidade exigida deve ser a material, exatamente porque celebrada sem 
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Ademais, embora seja motivo para recusar a aplicação da convenção processual também 

àquelas eivadas de nulidade ou cuja inserção da cláusula negocial tenha ocorrido em contrato 

de adesão, o foco desse trabalho é analisar em que medida se daria a situação de 

vulnerabilidade necessária e suficiente para impedir a aplicação do negócio jurídico 

processual.  

 

5.3.1 Presunção de vulnerabilidade (?) 

 

A ausência da manifesta situação de vulnerabilidade é requisito de validade do negócio 

jurídico processual, uma vez que sua existência causaria uma situação de desigualdade
527

, de 

desequilíbrio, na relação processual. Essa situação de desigualdade é rechaçada pelo sistema e 

a legislação impõe como mecanismo hábil para este controle a atuação do magistrado que 

deve exercer seu papel, inclusive, de ofício.  

A vulnerabilidade, como tratado nos capítulos antecedentes, pode ser processual ou material, 

sendo ambas entendidas como características. Dessa forma, conclui-se que a vulnerabilidade 

para celebrar negócios jurídicos processuais deve ser tratada casuisticamente.  

Barbosa Moreira diferencia os indícios das presunções, entendendo que as presunções são 

formadas a partir dos indícios. Desse modo, “há na verdade dois fatos: o fato- indício e o fato 

a cujo respeito preciso formar convicção para decidir a causa
528

”.  

Ou seja, enquanto o indício gera uma diretriz para nortear a análise de determinada situação, a 

presunção gera a solução. O primeiro é uma dúvida, uma desconfiança; a segunda, uma 

convicção. A presunção repercute em um novo fato, trazendo, assim, uma consequência 

objetiva. Já o indício, aponta uma possibilidade. São institutos que não se confundem, 

portanto. 

Nesse sentido, no que se refere ao negócio jurídico processual, a presunção da vulnerabilidade 

levaria à negativa de aplicação do ato jurídico pelo magistrado. Por outro lado, o indício da 

                                                                                                                                                         
que haja litispendência, e, portanto, para eles, o negócio não seria propriamente processual. (ALMEIDA, Diogo 

Assumpção Rezende de. A contratualização do processo – das convenções processuais no processo civil. De 

acordo com o Novo CPC. Cit., p. 130; NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Cit., p. 

234-235.) 
527

 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. Revista Eletrônica de Direito 

processual. Disponível em: <www.revistaprocessual.com>, 2007, v. 1, p. 11. 
528

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Provas atípicas. Revista de Processo. Vol. 76, Out-Dez, 1994, p. 114 – 

126, p. 120. 

http://www.revistaprocessual.com/
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vulnerabilidade deve alertar o magistrado sobre a possibilidade de sua configuração no caso 

concreto.  

Desse modo, não é possível presumir que o vulnerável materialmente considerado é 

necessariamente vulnerável para celebrar negócio jurídico processual, pois “o sujeito será ou 

não considerado em situação de vulnerabilidade a partir da relação estabelecida entre o 

próprio sujeito ou o direito litigioso e a outra parte
529

”.   

Assim, percebe-se que a vulnerabilidade material, embora possa gerar um indício de 

vulnerabilidade no processo, não o gera na celebração de negócios jurídicos processuais. Isso 

porque, em que pese a vulnerabilidade material repercuta no processo, como ocorre com a 

inversão do ônus da prova, prevista pelo CDC, ela não impede a realização do negócio.  

Se a vulnerabilidade material não impede a realização de convenção processual, ela jamais 

poderá ser considerada como uma presunção de vulnerabilidade negocial, uma vez que não se 

configura como impedimento de celebração do negócio jurídico processual, nem gera a sua 

consequente negativa de aplicação.  

Dessa forma, os consumidores, os trabalhadores, as pessoas com deficiência, o idoso, o índio, 

a criança ou o adolescente, as mulheres que sofrem agressões, os alimentandos, as pessoas 

submetidas a tratamentos biomédicos, dentre outros, embora sejam vulneráveis materiais e 

tenham maior proteção legislativa, como visto no capítulo 3, estão autorizados a negociar 

processualmente.  

Desse modo, em uma relação de consumo, por exemplo, na qual há vulnerabilidade material 

presumida pelo Código de Defesa do Consumidor, como visto no tópico 3.3.1, não 

necessariamente haverá o reconhecimento da vulnerabilidade processual para negociar, o que, 

se houver, não será entendida como uma presunção, mas como um indício de vulnerabilidade.  

Isso porque, enquanto na relação de Direito material, o fato de ser consumidor é suficiente 

para a presunção da vulnerabilidade, isso não basta para presumi-la no Direito processual e 

especificamente no âmbito do negócio jurídico. Ora, o fato de ser consumidor não torna, 

necessariamente, alguém vulnerável para negociar processualmente, porque não implica 

ausência de informação sobre o ato a ser praticado no processo. Pode, evidentemente, ser fator 

indicativo da vulnerabilidade, mas, em nenhuma hipótese, fator conclusivo.   

                                                 
529

 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Cit., p. 235. 
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Assim, por exemplo, observa-se que a condição de consumidor em nada torna o sujeito 

vulnerável e tampouco influencia na negociação sobre aumento de prazo processual (negócio 

jurídico processual atípico), o que ratifica a ideia de que a presunção da vulnerabilidade 

material não implica presunção de vulnerabilidade para negociar.  

A vulnerabilidade processual de negociação, por sua vez, pode ser identificada quando falta 

conhecimento técnico à parte. Logo, é a vulnerabilidade técnico-jurídica a que possui 

relevância para o negócio jurídico processual. As outras, mesmo as processuais, embora 

relevantes para o processo, não são importantes para a convenção, pois não representam risco 

para a parte celebrante que a possui.  

É preciso, então, que o sujeito tenha conhecimento sobre o aspecto processual tratado no 

negócio jurídico para poder celebrá-lo. Não sem razão, aliás, o FPPC editou o enunciado de nº 

18 que considera haver indício, e não presunção, de vulnerabilidade quando a parte celebra 

acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica.  

É essa ausência de conhecimento técnico-jurídico, portanto, que pode tornar o consumidor do 

exemplo anterior um vulnerável para negociar, porque é o fato de não conhecer as normas 

processuais - e não o fato de ser consumidor - que o coloca em situação desfavorável em 

relação à outra parte. 

Também assim acontece com as pessoas que se submetem a tratamentos biomédicos e que, 

embora sejam vulneráveis materialmente, por essa razão apenas, não o serão processualmente. 

Entretanto, se também faltar-lhes conhecimento jurídico, serão considerados vulneráveis para 

negociar no processo, porquanto poderão não compreender as consequências da renúncia ao 

direito de recorrer, outro exemplo de negociação processual atípica.  

Nada obstante, o sujeito que é caracterizado pela vulnerabilidade geográfica, podendo se 

beneficiar de flexibilizações em determinados atos processuais, conferidas pelo próprio 

magistrado, não terá essa vulnerabilidade configurada no momento de celebrar o negócio 

jurídico processual, uma vez que os óbices geográficos em nada influenciam a compreensão 

do negócio. 

Veja-se que o fato de uma das partes residir em um local de difícil acesso, cujo 

desenvolvimento tecnológico é precário, em nada impede que entre as partes se estabeleça 

convenção processual no sentido de não haver audiência ou de que a produção de provas 

ocorra documentalmente apenas, por exemplo.  
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Ademais, na hipótese de um trabalhador, vulnerável materialmente, celebrar negócio jurídico 

processual, prévio ou posterior ao processo, assistido de um profissional da área jurídica, 

entende-se não haver presunção de vulnerabilidade para negociar, vez que sua condição de 

vulnerável fora corrigida pela participação do advogado. Desse modo, sendo as partes capazes 

processualmente e o direito passível de autocomposição, não cabe ao juiz controlar a validade 

do negócio.  

Esse é, portanto, o raciocínio que deve ser aplicado a todas as espécies de vulnerabilidade 

tratadas nos capítulos anteriores, sejam elas materiais ou processuais.  

Diante disso, a vulnerabilidade técnico-jurídica – a que importa para o negócio jurídico 

processual - é entendida como indício de vulnerabilidade para negociar, pois a sua 

configuração levará o juiz a analisar a situação fática, observando-se tratar ou não de hipótese 

de invalidade.  Não deve ser confundida com presunção, porquanto se assim fosse, como 

visto, geraria o efeito imediato de invalidade do ato, o que, definitivamente, não se defende no 

presente trabalho. Isso porque, para haver a invalidade do negócio, é preciso que se constate o 

prejuízo existente ou o risco evidente do prejuízo, como se verá. 

Assim, na verificação da situação de vulnerabilidade, importa analisar “se as partes 

contratantes dispõem do domínio das informações, se estão tecnicamente assistidas quando a 

natureza do negócio assim o recomendar, ou se as possibilidades de barganha estão 

razoavelmente equilibradas
530

”.  

Outro aspecto que merece reflexão é o momento da identificação da situação de 

vulnerabilidade, que deve ser coincidente com o tempo da elaboração do negócio, cuja 

realização pode ser, inclusive, pré-processual
531

.  

Dessa forma, esse é o momento da identificação do fator da vulnerabilidade, ou seja, o 

momento da celebração do negócio. Isso porque é admissível que o negócio processual gere 

uma situação desfavorável para o celebrante, o que é possível e precisa ser respeitado, a 

                                                 
530

 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Cit., p. 236. 
531

 As convenções processuais podem ser prévias, também denominadas preparatórias ou pré-processuais. “As 

convenções pré-processuais são muito úteis e tendem a ser as mais utilizadas porque, antes do processo (e muitas 

vezes antes do próprio conflito), os ânimos ainda não estão acirrados”. (CABRAL, Antonio do Passo. 

Convenções Processuais – entre publicismo e privatismo. Cit., p. 65) No mesmo sentido, Loïc Cadiet 

(CADIET, Loïc. Los acuerdos procesales en derecho francés: situación actual de La contractualización del 

proceso y de la justicia en Francia. Cit., p. 4.) E também Flávio Luiz Yarshell (YARSHELL, Flávio Luiz. 

Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? Cit., p. 67.)  
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menos que a circunstância ensejadora da vulnerabilidade esteja presente quando da celebração 

da convenção processual
532

.  

Assim, como visto, a vulnerabilidade que importa para a finalidade de invalidação do negócio 

jurídico processual, portanto, é a informacional, jurídica, ou técnica, cuja presunção é 

impossível
533

, ainda que a convenção processual seja celebrada por quem, materialmente, seja 

considerado vulnerável. 

Desse modo, não é possível falar em presunção de vulnerabilidade. É possível, porém, falar-se 

em indício de vulnerabilidade, cuja característica deve ser investigada no caso concreto, no 

momento da celebração do negócio.  

 

5.3.2 Ausência de vulnerabilidade como requisito autônomo de validade do negócio 

jurídico processual 

 

É fato que a concepção publicística do processo dificultou a evolução e amadurecimento de 

uma teoria dos negócios jurídicos processuais
534

. Porém, pela leitura do parágrafo único do 

art. 190 do CPC/2015, é indubitável reconhecer que a vulnerabilidade pode atingir a validade 

do negócio jurídico processual, o que demanda uma reflexão sobre o tema.  

O questionamento que ora se faz, entretanto, é em que medida ou em que aspecto do plano da 

validade do negócio jurídico processual (objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

forma prescrita ou não defesa em lei; vontade livre e consciente; ou capacidade do sujeito) a 

vulnerabilidade influencia? Ou ainda, seria a (ausência de) vulnerabilidade outro elemento do 

plano da validade do negócio jurídico processual? 

                                                 
532

 Nesse sentido, Rafael Sirangelo de Abreu, ao afirmar que: “A igualdade que se pretende tutelar é aquela no 

momento do conhecimento dos riscos inerentes ao negócio e da sua lavratura (mas não a igualdade após o 

insucesso da estratégia traçada). Isso significa que o controle dos negócios processuais deve levar em conta a 

plena capacidade das partes em exercitar o contraditório, mantendo-se como hígidas as manifestações de vontade 

que derivem de estratégias processuais (ainda que mal sucedidas) nas quais se permitiu a compreensão dos 

riscos. O tão só fato de que tenha resultado em desequilíbrio entre sujeitos processuais em termos de 

desempenho futuro de suas posições processuais não significa que a manifestação de vontade seja inválida. Se as 

partes podem, por meio de omissões, não desempenhar certas posições processuais durante o processo, 

igualmente podem abdicar dessas posições por meio de negócios processuais, sem que isso signifique qualquer 

afronta aos direitos fundamentais processuais. Omissões conscientes não devem ser tuteladas pelo judiciário 

apenas porque significaram más escolhas estratégicas.” (Rafael Sirangelo de. Igualdade e processo: posições 

processuais equilibradas e unidade de direito. Cit., p. 212) 
533

 NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Cit., p. 235. 
534

 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. Cit., p. 7. 
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Parece claro que a vulnerabilidade, a priori, não atinge o objeto, uma vez que o próprio 

CPC/2015 tratou de estabelecer que as convenções processuais somente podem versar sobre 

direitos que admitam autocomposição, assim como também não influencia a forma que o 

negócio será celebrado, porque embora não esteja sujeito a uma forma especial, parece 

indispensável que ele seja expresso e escrito, ainda que seja apresentado de forma oral e 

reduzido a termo em ata de audiência, por exemplo
535

.  

Dessa maneira, precisa-se avaliar se essa característica atinge a manifestação da vontade, a 

capacidade processual do sujeito para negociar ou, ainda, se configura um elemento autônomo 

de validade do negócio jurídico processual.  

Flávio Luiz Yarshell, analisando os requisitos de validade relativos aos negócios jurídicos 

processuais, observa que a igualdade real das partes e a correspondente paridade de armas 

“são relevantes para a validade de qualquer disposição convencional no âmbito processual, 

como forma de assegurar que existe livre manifestação dos sujeitos envolvidos
536

”. Afirma, 

ainda, que a igualdade material das partes não se confunde com sua capacidade
537

.  

Observe-se que a vulnerabilidade processual, por tudo o que já foi tratado nesse trabalho, é 

característica refletida pela desigualdade real/material/concreta que se encontra um sujeito em 

detrimento da outra parte litigante, o que provoca uma condição de fragilidade processual. 

Baseando-se nessas premissas, e de acordo com o pensamento do autor mencionado, poder-

se-ia concluir que a vulnerabilidade afetaria a manifestação livre da vontade.  

Por outro lado, para Fredie Didier Jr., a vulnerabilidade é causa de incapacidade processual 

para negociar, uma vez que “o parágrafo único do art. 190 traz hipótese específica de 

incapacidade processual negocial: a incapacidade pela situação de vulnerabilidade
538

”. Na 

visão do autor, “há vulnerabilidade quando houver desequilíbrio entre os sujeitos na relação 

jurídica, fazendo com [que] a negociação processual não se aperfeiçoe em igualdades de 

condições
539

”.  
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 No mesmo sentido Flávio Luiz Yarshell. (YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria 

processual: rumo a uma nova era? Cit., p. 73.) 
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 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? Cit., p. 68. 
537

 YARSHELL, Flávio Luiz. Convenção das partes em matéria processual: rumo a uma nova era? Cit., p. 68. 
538

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual Civil: introdução ao Direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. Cit., p. 386. 
539

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual Civil: introdução ao Direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento. Cit., p. 386.  
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Nesse trabalho, entretanto, compreende-se que a vulnerabilidade não se confunde com a 

capacidade processual
540

, assim como não se confunde com a manifestação livre da vontade 

para negociar, configurando-se como um requisito autônomo de validade do negócio jurídico 

processual devidamente expressado na legislação (parágrafo único do art. 190).  

Isso porque a capacidade processual, exigida para o negócio, é uma formalidade que gera uma 

aptidão ao sujeito para estar em juízo, causando, na forma expressa do caput do art. 190, a 

invalidade do ato. Enquanto a vulnerabilidade é característica, fato, que, para negociar sobre o 

processo, pode ser superada, exigindo – como se verá - o prejuízo ou grande risco dele para 

invalidação do negócio.  

Nada obstante, a vulnerabilidade também não se confunde com a livre manifestação da 

vontade, uma vez que esta é requisito essencial para a realização do negócio, ao passo que 

aquela é característica que pode ou não gerar a invalidade da convenção.   

A posição adotada justifica-se, portanto, pela própria redação do dispositivo em comento. Isso 

porque o legislador, ao prever que é dever do juiz, de ofício ou a requerimento, controlar a 

validade das convenções processuais, estabelece que a aplicação do negócio será recusada nas 

hipóteses de nulidade - relativa ou absoluta, portanto -, o que afeta o plano da validade e os 

requisitos clássicos concernentes ao sujeito
541

, à forma, à vontade ou ao objeto.  

Ademais, além das nulidades, o juiz está autorizado a fazer o controle nas hipóteses de a 

convenção processual realizar-se em contrato de adesão, assim como nas situações de 

manifesta vulnerabilidade, de maneira que a explicita como novo requisito de validade para o 

negócio jurídico processual, o que ratifica a posição adotada.  

 

5.3.3 (In) validade de negócio processual atípico celebrado por vulnerável 

 

Por tudo o que se analisou até o presente momento, percebe-se que a ausência da 

vulnerabilidade é requisito autônomo de validade para o negócio jurídico processual. O que se 
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 “Capacidade processual é a aptidão para praticar atos processuais independentemente de assistência ou 

representação (pais, tutor, curador etc.), pessoalmente ou por pessoas indicadas pela lei, tais como o síndico, 

administrador judicial, inventariante etc.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito processual Civil: introdução 

ao Direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Cit., p. 316-317.) 
541

 Registre-se que as capacidades material, processual e para negociar são autônomas. Prova disso, aliás, é a 

possibilidade de os materialmente incapazes, por exemplo, celebrem negócios por meio de seus representantes 

processuais, como no caso da negociação da suspensão do processo enquanto um acordo é extrajudicialmente 

discutido. O que prova que a capacidade para negociar processualmente é absolutamente autônoma da 

capacidade material.  
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pretende enfrentar nesse momento é se a identificação da situação de vulnerabilidade nos 

negócios jurídicos processuais, sem efeitos danosos, é suficiente para a anulação da 

convenção processual.  

Frise-se que embora o magistrado tenha o dever de fiscalizar a validade do negócio, não é seu 

dever analisar a conveniência da convenção processual
542

. É isso que se depreende do art. 190 

do CPC/2015. A regra revela um “meio termo entre a autonomia das partes e interesse 

público
543

”, ou seja, um verdadeiro equilíbrio entre a vontade das partes e o controle judicial.  

No Direito material, na teoria das incapacidades, a celebração de um negócio jurídico por um 

incapaz gerará necessária e obrigatoriamente a nulidade do ato, pouco importando se foi 

extremamente vantajoso ou trouxe um enorme prejuízo
544

. 

De forma diversa, no âmbito processual, a prática de atos pelas partes, “sem a rigorosa 

observância dos requisitos estabelecidos pela lei, é fato do cotidiano forense, que não 

prejudica a validade da maioria dos atos assim praticados, na medida em que a sua finalidade 

foi atingida ou em que os requisitos inobservados não eram essenciais
545

”.  

Sendo assim, compreende-se que o negócio celebrado por um vulnerável que, no momento da 

realização, não reúna os requisitos para realizá-lo, mas que não lhe resulte prejuízo, não deve 

ser anulado. Nesse sentido, o enunciado de n. 16 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis (FPPC) aponta que “o controle dos requisitos objetivos e subjetivos de validade da 

convenção de procedimento deve ser conjugado com a regra segundo a qual não há invalidade 

do ato sem prejuízo”.  

Desse modo, em não se concretizando o prejuízo, havendo, porém, por parte do magistrado a 

suspeita da ocorrência de vulnerabilidade, entende-se que deve o juiz intimar a parte 

supostamente vulnerável para conferir a oportunidade de ratificar a convenção processual, 

com a advertência da possível anulação do ato.  

Então, ainda que se refira a uma situação de incapacidade absoluta, por exemplo, 

compreende-se que, cessada a situação de vulnerabilidade, deve também o magistrado, 

                                                 
542
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intimar o representante processual para se manifestar acerca da pretensão de permanência do 

negócio jurídico processual, sempre advertindo da possível anulação, pelos deveres 

insculpidos nos arts. 7° e 8º do CPC/2015.  

Portanto, entende-se que se o negócio jurídico processual não causar prejuízo à parte 

celebrante, supostamente vulnerável, não deve o magistrado impedir a aplicação da 

convenção processual.  
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6 CONCLUSÃO 

 

1. O princípio da liberdade é assegurado no ordenamento jurídico brasileiro, recebendo o 

status de direito fundamental, previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988. 

Trata-se, como visto, de princípio conformador e direcionador dos ideais previstos pelo poder 

constituinte originário, cuja normatividade é inquestionável, uma vez que impõe a 

observância de normas legítimas e necessárias ao regulamento da situação de justiça de 

qualquer caso real ainda não regulado no ordenamento jurídico.  

2. Tendo em vista os contornos da liberdade e da igualdade no processo jurisdicional, 

enfrentando-se a dicotomia entre público e privado, compreende-se que a constitucionalização 

do Direito mitiga cada vez mais esta diferenciação, pois a concepção publicística do Direito 

processual não permitiu o amadurecimento acadêmico sobre a disposição de interesses no 

processo.  

3. Diante da evolução da sociedade, mesmo com limitações impostas ao princípio da 

liberdade e, consequentemente, à autonomia privada, que deve possuir uma função social, o 

ser humano tem a necessidade de se autorregrar, o que não deixa de ser um desdobramento do 

direito em questão. 

4. O autorregramento, aspecto de fundamental importância para esse trabalho, compõe o 

conteúdo eficacial do direito fundamental à liberdade, restando evidente a relação entre ele e a 

autonomia privada.  

5.  Em que pese tenha sido categoria resistida anteriormente, é absolutamente possível tratar 

sobre o autorregramento da vontade no processo, embora não possua as mesmas aplicação e 

estrutura do Direito privado. A resistência anterior perde completamente o sentido com a 

edição do CPC de 2015, especificamente, com o seu art. 190, que prevê a possibilidade de 

negócios jurídicos processuais atípicos. 

6. O art. 190 do NCPC, em seu parágrafo único, indica como requisito de validade do negócio 

jurídico processual a ausência de vulnerabilidade manifesta. Sendo assim, observa-se que a 

tutela jurídica da vulnerabilidade tem origem na proteção dos direitos humanos, mostrando-se 

como importante elemento de promoção da igualdade, estando ligada à noção de violação, 

não efetivação ou negativa dos direitos da pessoa humana.  
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7. A vulnerabilidade, explique-se, é dividida nesse trabalho em: material, processual e para 

negociar. 

8. A vulnerabilidade material é característica, definitiva ou não, conferida ao sujeito que está 

inserido em circunstâncias sociais, naturais ou econômicas, que trazem limitação e o 

diferencia de um grupo, evidenciando uma condição de fragilidade e inferioridade que 

reclama mecanismos capazes de cessar tais diferenças para conformação da igualdade 

material. 

9. Há tutela jurídica deferida a alguns vulneráveis no Direito material, como aos 

consumidores, ao contratante, ao trabalhador, à pessoa com deficiência, aos idosos, índios, 

criança e adolescente, à mulher vítima de violência doméstica, ao alimentando e às pessoas 

que se submetem a tratamentos biomédicos.  

10. Existem, também, técnicas de tutela dos vulneráveis no ordenamento jurídico brasileiro - 

como a teoria das incapacidades, a inovadora tomada de decisão apoiada, a curatela especial e 

a hipossuficiência com a consequente inversão do ônus da prova prevista na legislação 

consumerista -, identificadas como importantes mecanismos para a promoção da defesa dos 

interesses dos vulneráveis.   

11. A vulnerabilidade processual, por sua vez, é característica, definitiva ou não, conferida ao 

sujeito que está inserido em circunstâncias sociais, naturais ou econômicas, que trazem 

limitação e o diferencia da outra parte litigante, provocando uma condição de fragilidade e 

inferioridade processual que reclama técnicas capazes de cessar tais diferenças para 

conformação de um processo justo. 

12. A configuração da vulnerabilidade no âmbito processual gera a desigualdade entre as 

partes litigantes, devendo ser sanada em prol da garantia da participação em paridade de 

armas no processo, cabendo a atuação do magistrado para assegurar às partes igualdade de 

tratamento. 

13. Assim, a tutela do vulnerável processual se dá por meio dos princípios da dignidade da 

pessoa humana, da isonomia e do acesso à justiça. Existem, ainda, fatores objetivos dessa 

vulnerabilidade, como insuficiência econômica, óbices geográficos e debilidade na saúde, 

desinformação pessoal, dificuldades na técnica jurídica e vulnerabilidade organizacional. 

14. É evidente que a vulnerabilidade de uma das partes processuais reclama um caráter 

humanístico do processo, uma vez que exige a aproximação, pelo julgador, da realidade 

concreta para aplicar a norma. E, não sem razão, a flexibilização do procedimento apresenta-
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se como uma forma de melhor atender às demandas, tornando-se um meio de solução eficaz 

do conflito, o que também é encontrado no CPC/2015.  

15. Nesse sentido, o art. 190 do CPC/2015 garante a liberdade negocial das partes no 

processo, uma vez que permite que a vontade das partes o ajuste, desde que em conformidade 

com as normas constitucionais, o que explicita a humanização do processo. Mais uma vez, se 

busca a concretização da satisfação dos indivíduos envolvidos, conferindo-lhes lugar de 

destaque no momento de tentativa da solução do conflito.  

16. O negócio processual, portanto, apresenta-se também como um mecanismo de 

flexibilização do procedimento, tornando-o mais humanizado e condizente com a promoção e 

manutenção das normas fundamentais, especialmente com o princípio da dignidade da pessoa 

humana.  

17. De outro lado, a vulnerabilidade, entendida como elemento causador de tratamento 

diferenciado no processo, não pode ser vista nem como privilégio, nem como prerrogativa. 

Isso porque, como identificado nesse trabalho, vulnerabilidade é uma característica conferida 

a determinado sujeito ou grupo social; trata-se de fato, portanto.  

18. Desse modo, é o tratamento dispensado às pessoas, e não a vulnerabilidade em si, que 

deve sofrer tal questionamento. Esse tratamento, portanto, trata-se de uma prerrogativa, e não 

um privilégio, vez que é fator de discriminação tutelado constitucionalmente. 

19. Ademais, o juiz, como sujeito capaz de direcionar e aplicar o princípio da isonomia no 

âmbito processual de forma efetiva, não afronta a sua imparcialidade, pois ser parcial é ter 

motivos pessoais para prestigiar uma das partes, o que, em nenhuma hipótese, confunde-se 

com legitimação de tratamento igual entre desiguais no processo. 

20. Após analisar transversalmente a doutrina e o ordenamento jurídico sobre os aspectos 

materiais e processuais da vulnerabilidade, conclui-se que os vulneráveis processuais não 

estão absolutamente limitados aos vulneráveis materiais, embora esta vulnerabilidade reflita 

naquela. 

21. Com a novidade legislativa estabelecida no art. 190 do CPC/2015, compreende-se que as 

convenções processuais permitem a realização de adaptação no procedimento e sobre situação 

jurídica que, além de obedecer às regras legais, podem também reger-se de acordo com o 

autorregramento do interesse das partes. 
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22. No referido artigo, além de permitir o negócio jurídico processual atípico, o seu parágrafo 

único traz a ausência da manifesta situação de vulnerabilidade como requisito autônomo para 

a validade do negócio jurídico processual. Essa vulnerabilidade, entretanto, não se confunde 

com a vulnerabilidade material e não é por ela determinada.  

23. Assim, percebe-se que a vulnerabilidade material, embora possa gerar um indício de 

vulnerabilidade no processo, não o gera na celebração negócios jurídicos processuais. Esse 

entendimento se justifica porque, embora a vulnerabilidade material repercuta no processo, 

como ocorre com a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, ela não impede a realização 

do negócio.  

24. Compreende-se, então, que a vulnerabilidade a que se refere o parágrafo único do art. 190 

é a informacional, técnica, jurídica, que não pode ser presumida, embora seja possível 

reconhecer os seus indícios, os seus sinais, judicialmente, como a inexistência de assessoria 

jurídica na celebração do negócio, mas o reconhecimento real depende de uma análise 

casuística.  

25. As outras vulnerabilidades processuais, em que pese sejam importantes para o processo, 

não são relevantes para a convenção, pois não representam risco ao celebrante, 

especificamente para o negócio jurídico processual.  

26. Por fim, essa situação de vulnerabilidade deve ser verificada no momento da celebração 

do negócio, somente devendo impedir os seus efeitos se houver o prejuízo existente ou o risco 

evidente do prejuízo. 
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