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Resumo 

 

 

Este trabalho tem por objetivo estudar a Curadoria Especial no ordenamento jurídico 

brasileiro. Mostra a existência e a atuação desse instituto enquanto defensor e 

representante processual, nos casos de incapazes, em algumas situações, e de réus 

revéis, preso ou citados por hora certa ou por edital. Outrossim, será analisada a 

legislação envolvida, a visão doutrinária acerca do tema e a jurisprudência dos 

tribunais a respeito. Através da análise de cada situação que o curador especial irá 

atuar, veremos a grande importância deste instituto. Demonstrar-se-á como seu 

papel garante o devido processo legal e os direitos de defesa previstos, defendendo 

os direitos daqueles que, por algum impedimento, não o podem. 

 

 

Palavras-chave: Curador Especial, Curadoria Especial, Representação de Ausentes 
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Abstract 

 

 

This paper aims to analyze a Brazilian Institute called Special Curatorship in 

accordance with the Brazilian Legal System. It explains the way the Curators exist 

and how they act similarly to an attorney defending and legally representing 

individuals who lack legal capacity in certain cases, as well as defaulted defendants 

who have been served privately by a set time or publicly served. Furthermore, this 

paper analyzes the pertinent legislation, legal doctrine and jurisprudence regarding 

this subject matter. The relevance of the aforementioned Institute is demonstrated 

through the analysis of different case scenarios where the Curator is due to act. 

Finally, this paper seeks to demonstrate how the Curator’s role ensures legally 

established due process of law and right of defence, safeguarding the rights of the 

ones that cannot defend themselves due to some legal incapacity. 

 

Keywords: Special Curator, Missing Representation 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa objetiva o estudo de questões relativas à Curadoria Especial; 

prevista no texto legal, e de grande importância no mundo jurídico. Serão estudadas 

suas funções; áreas de atuação; e, algumas peculiaridades. 

Primeiramente, esta pesquisa estuda a importância dos princípios 

constitucionais e sua função de interação com o objeto em questão, especialmente, 

no âmbito do direito processual civil. 

Analisa-se os princípios constitucionais do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa. Além de demonstrar sua importância e sua função 

no processo civil. 

Em seguida, serão estudados os institutos do acesso à Justiça; da 

gratuidade de Justiça; e das funções institucionais da Defensoria Pública, atentando-

se para a denominação de funções típicas e atípicas. 

A partir dessa análise, avalia-se o instituto da Defensoria Pública, a qual foi 

constitucionalizada na vigente Constituição Federal de 1988 para atender o direito 

fundamental ao acesso à justiça, de pessoas que não teriam condições de arcar 

com os custos de um advogado. 

Seguindo, atenta-se ao papel de representação processual do curador 

especial. Analisando-se, posteriormente, o desenvolvimento do instituto da curadoria 

especial; sendo observada sua origem e as controvérsias enfrentadas, até os dias 

atuais. 

A partir daí, analisa-se sua previsão legal e as hipóteses de atuação do 

curador especial. Como será visto, a Curadoria Especial é exercida por um defensor 

público. Este atuará quando houver incapaz, sem representante legal ou quando 

este possui conflito de interesses com aquele; quando for réu preso revel; ou réu 

revel citado por edital ou por hora certa. 

Diante disso, cada hipótese será analisada separadamente. Inclusive, 

observando os conceitos amplos da incapacidade e da citação. Ademais, discorrer-

se-á sobre o instituto da revelia e de sua prorrogativa de poder contestar por 

negação geral. 

Por fim, serão vistas algumas atribuições extraordinárias da curadoria 

especial, que não estão previstas no art. 72 do CPC. 
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A proposta da pesquisa é compreender a atuação do curador especial, 

sobretudo, entender esse instituto e de que maneira ele se desenvolve no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2. DA CURADORIA ESPECIAL 

 

A Curadoria Especial é uma atribuição dada à Defensoria Pública, devendo 

proteger os interesses de réus incapazes de se defenderem, na esfera processual, 

por diversos motivos previstos no ordenamento jurídico. Sua atuação é tratada na lei 

processual civil, e está prevista no artigo 72, como veremos adiante. Cada defensor 

é investido individualmente na função de Curador Especial através de nomeação 

pelo órgão central da Defensoria. Sua atuação é inquestionavelmente necessária e 

está em consonância com alguns direitos fundamentais, como o do Contraditório, 

Ampla Defesa, Devido Processo Legal e Inafastabilidade Jurisdicional do Estado. 

O instituto da natureza jurídica do Curador Especial, segundo ensinamento de 

Lígia Maria Bernardi, “é ser legitimado extraordinariamente para atuar em proteção e 

ou em defesa daqueles a quem é chamado a representar”1. No mesmo seguimento, 

os autores Diogo Esteves e Franklyn Roger bem elucidam: 

“A curadoria especial possui caráter eminentemente protetivo, sendo 

destinada a assegurar a tutela dos interesses daquele cuja peculiar 

condição de vulnerabilidade poderia impedi-lo de ter plena ciência 

acerca do processo ou de exercer adequadamente a defesa de seus 

direitos em juízo.”2 

 Todos esses pontos mencionados serão esclarecidos e aprofundados no 

decorrer do trabalho. 

 

                                            

1 BERNARDI, Ligia Maria. O Curador Especial no Código de Processo Civil. 2 Edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. 

2 ESTEVES, Diogo. SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública.  2ª 

Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. P.509 
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2.1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

 A atuação do Curador Especial está intimamente ligada a alguns princípios 

constitucionais, como o da isonomia, do devido processo legal, da inafastabilidade 

da jurisdição; mas principalmente ao contraditório e à ampla defesa. 

 O princípio do devido processo legal, decorre de diversos princípios, servindo 

como norte para a aplicação dos demais princípios e da lei. Surgiu expressamente 

no texto constitucional apenas na Carta de 1988. Todavia, já estava implícito em 

constituições anteriores. Na atual Constituição Federal, tem-se a seguinte redação 

do art. 5º, LIV: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. Nessa norma, nota-se sua ampla abrangência, uma vez que é 

aplicada nas esferas processuais civis e penais; intimamente ligado a tutela 

processual. Ademais, guarda relação com o princípio da isonomia e outros da 

estrutura constitucional. 

 Apesar da distinção, os princípios do contraditório e da ampla defesa 

(art. 5º, LV, CRFB) estão intimamente ligados. O contraditório está associado a ideia 

de dar luz a verdade a partir da diversidade das opiniões em contraste, auxiliando o 

juiz a tomar uma decisão pautada no mais próximo possível dos fatos. A ampla 

defesa remete à igualdade de tratamento das partes. 

 Visto isso, cabe ressaltar a importância desses últimos princípios, 

contraditório e ampla defesa, para o nosso estudo. Dessa forma, a seguir, serão eles 

vistos separadamente e aprofundados, recebendo a devida atenção. 

 

2.1.1. CONTRADITÓRIO 

 

A Constituição expandiu o direito de defesa, trazendo em seu texto jurídico o 

contraditório e a ampla defesa, a qual será desenvolvida mais adiante. Para 

introduzir este princípio constitucional, nada melhor que os ensinamentos de Marcus 

Vinicius Rios Gonçalves: 

"Do contraditório resultam duas exigências: a de se dar ciência 

aos réus, executados e interessados, da existência do 

processo, e aos litigantes de tudo o que nele se passa; e a de 



11 

 

permitir-lhes que se manifestem, que apresentem suas razões, 

que se oponham à pretensão do adversário. O juiz tem de ouvir 

aquilo que os participantes do processo têm a dizer, e, para 

tanto, é preciso dar-lhes oportunidade de se manifestar e 

ciência do que se passa, pois, sem tal conhecimento, não terão 

condições adequadas para se manifestar" 3 

 Já o doutrinador Gilmar Ferreira Mendes nos atenta que o direito de defesa 

não é somente um simples direito de manifestação, em suas palavras: 

“...o direito de defesa não se resume a um simples direito de 

manifestação no processo. Efetivamente, o que o constituinte 

pretende assegurar – como bem anota Pontes de Miranda – é 

uma pretensão a tutela jurídica.”.4 

O contraditório deve ser entendido como uma oportunidade de participação 

no processo, e não como uma exigência de participação. 

Nossa Constituição Federal estabelece o contraditório como garantia aplicável 

a todos os processos, inclusive não judiciais; podendo sua inobservância gerar 

nulidade absoluta. No processo civil, é sinônimo de bilateralidade de audiência, 

garante às partes em todas as fases do procedimento a oportunidade de terem suas 

argumentações ouvidas, fazendo vigorar o contraditório. Sua previsão constitucional 

está no quinquagésimo quinto inciso do art. 5º: 

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, com meios e recursos a ela inerentes." 

  O Código de Processo Civil utiliza a citação para assegurar a ciência 

do réu; para depois, se obter uma atitude dele. Afinal de contas, sem ter o 

                                            

3 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 8. ed. – São Paulo: 

Saraiva, 2017. p.89 

4 MENDES, Gilmar Ferreira Mendes; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 

Curso de Direito Constitucional - 4ª Edição, revista e atualizada. Editora Saraiva, 2009. p. 591. 
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conhecimento da existência da demanda, não é possível que seja cobrada uma 

resposta do mesmo. Porém, em alguns casos não há como ter a certeza de que o 

réu tomou conhecimento da ação. Nos casos de ausência, de desconhecimento do 

local onde se encontra o réu e até de citação por edital ou por hora certa, há dúvida 

se este realmente tomou ciência. Logo, cabe ao Curador Especial atuar nesses 

casos. Seja quando o réu se tornar revel e houver a incerteza de que ele tomou 

conhecimento da demanda, apesar de citado fictamente; seja quando o réu tiver 

uma limitação para compreender o que está ocorrendo. Acrescenta-se, também, nos 

casos de incapazes sem representante legal ou quando seus interesses são 

conflitantes com os daquele. 

O conhecimento do réu na demanda é essencial para haver o contraditório. 

Na verdade, não basta apenas o conhecimento, como também é necessário o 

entendimento do fato. Em outras palavras, deve se compreender de que se trata de 

uma ação judicial, que possivelmente pode implicar algum prejuízo a ele. 

Segundo Gilmar Mendes (2009, p. 592), a pretensão a tutela jurídica contém 

os seguintes direitos: direito de informação, que obriga o órgão julgador informar ao 

réu dos atos e elementos da demanda; direito de manifestação, que assegura a 

possibilidade de se manifestar sobre o processo; e, o direito de ver seus argumentos 

considerados, que exige a capacidade de apreensão e isenção de ânimo para 

contemplar as razões apresentadas.  

 Além disso, é válido ressaltar que não basta a participação do Ministério 

Público para acompanhar os casos que contenham incapazes na demanda. Pois o 

promotor de justiça, por definição, é um fiscal da lei. Seu papel na demanda é 

examinar, verificar as situações e formar pareceres. A fim de que tenha o 

contraditório, é preciso que exista alguma pessoa que esteja unicamente 

empenhada em defender os interesses do réu. Nesse sentido, cabe mencionar a 

seguinte decisão do STJ: 

A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no 

inciso II do art. 72 do  CPC  (correspondente ao art. 9º, II, do 

CPC de 1973), está calcada nos princípios constitucionais da 

ampla defesa e do   contraditório,   porquanto   presume-se   

que  a  parte  esteja impossibilitada  de  exercer  os  seus  
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direitos,  de  sorte  que  o instituto  é  servil  à  defesa  dos  

interesses  do  curatelado  em situações    de   vulnerabilidade   

que   ultrapassam   o   critério socioeconômico.  Precedente:  

REsp 511.805/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ de 31/08/2006, p. 

198.5 

 Portanto, resta claro que é imprescindível a nomeação do curador especial 

nos casos previstos em lei, uma vez que não há a certeza de que o réu realmente 

teve ciência da citação ou até mesmo dos motivos que o levaram a não contestar e 

se tornar revel. Dessa forma, será garantido o princípio do contraditório e o devido 

processo legal. 

 

2.1.2. DA AMPLA DEFESA 

 

 O princípio da Ampla Defesa, assim como o Contraditório, possui 

respaldo no art. 5º da CF e, como dito anteriormente, deve ser garantido em todos 

os processos, sejam judiciais ou administrativos. O fundamental é que não se pode 

decidir ou impor nada ao acusado sem que este se manifeste e tenha a 

oportunidade de se defender e recorrer da decisão. Ademais, que ele tenha acesso 

irrestrito ao processo, uma vez que possui o direito de saber do que está sendo 

demandado.  

É um princípio que garante da forma mais abrangente possível a defesa. 

Pode-se dizer que nele há duas premissas: a possibilidade de se defender e a de 

recorrer de decisões. Engloba dois tipos de defesa: a defesa técnica, quando há a 

necessidade de o representante processual estar devidamente habilitado; e a defesa 

efetiva, a qual garante que a defesa participará de modo efetivo em todas as fases 

do processo.  

Outrossim, é válido ressaltar que o não cerceamento infundado é um 

subprincípio da ampla defesa. Em outras palavras, se a ação do defensor for 

                                            

5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 738813/ RS. Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO, DJU 15/08/2017, DJe 18/08/2017. Disponível em <http://www.stj.jus.br/>. Acesso em 14/06/2018. 
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ineficiente ou possuir falta de defesa, há a possibilidade de ocorrer a anulação do 

processo pelo juiz. Isto é, o julgador percebendo que a defesa está sendo deficiente, 

intima o réu a constituir outro defensor ou até ele mesmo nomeia um, se o 

demandado não puder. 

Por conseguinte, é indispensável o pleno conhecimento das informações e 

documentos constantes no processo, além de ser respeitada a antecedência e o 

tempo razoável para o exercício de seu direito.  

 

 

3. DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

O direito de acesso à justiça é um garantidor dos demais direitos, uma vez 

que é ele que viabiliza os demais se concretizarem. Para se ter um sistema jurídico 

moderno e igualitário é fundamental que haja o pleno acesso à justiça. Algumas 

medidas são necessárias a fim de que esse direito de acesso igualitário seja efetivo, 

como: proibir as barreiras que impeçam o direito de ação (como a barreira 

econômica); assegurar que todos tenham condições efetivas; e, viabilizar a paridade 

de armas. 

Esse direito surgiu com a segunda geração dos direitos fundamentais. Na 

época, buscava-se igualdade, sendo mais específica, a igualdade material. Não se 

tratava mais de uma busca por liberdade ou proteger o indivíduo contra abusos do 

Estado, como na primeira geração. A abordagem era outra, garantir igualdade de 

condições a todos; a partir dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

Dentre os modelos existentes de assistência judicial estatal gratuita, a 

adotada pelo Brasil é a “salaried staff model”, na qual os advogados trabalham em 

regime empregatício e são remunerados regularmente pelo período de trabalho 

diário, independentemente da quantidade de tarefas. A realização desse serviço foi 

destinada à Defensoria Pública, de acordo com o texto constitucional, que será 

abordado mais adiante. Constitui uma profissão concursada, remunerada pelo 

Estado e de dedicação exclusiva. 

A partir do estudo doutrinário, nota-se que o acesso à justiça se desenvolveu 

em três movimentos complementares, denominadas “Ondas Renovatórias do 

movimento de acesso à justiça”. Com a participação de muitos estudiosos 
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internacionais de diversas áreas, desenvolveu-se o “Projeto Florença de acesso à 

justiça”, como bem explica Diogo Esteves e Franklyn Roger: 

“O denominado “Projeto Florença de acesso à justiça” (Florence 

Access-to-Justice Project) teve como objetivo principal a análise dos 

obstáculos jurídicos, econômicos, político-sociais, culturais e 

psicológicos, que tornavam difícil ou impossível, para muitos, o 

acesso e o uso do sistema jurídico; outrossim, tinha como propósito 

realizar o levantamento de informações e críticas sobre esforços 

empreendidos em vários países para superar e atenuar os referidos 

obstáculos.”6 

Resumindo rapidamente, a primeira onda está relacionada a assistência 

jurídica aos pobres. Há o reconhecimento de que é necessário ampará-los. A 

segunda onda, está ligada a representação e defesa dos interesses metaindividuais. 

Há a preocupação com a defesa dos direitos difusos em juízo, como o direito do 

consumidor e o direito ambiental. Já a terceira onda, está correlacionada aos 

procedimentos judiciais; isto é, seus custos e seu tempo de duração. Dessa forma, 

procura-se propostas alternativas para a solução de conflitos. 

Há doutrinadores que defendem existir mais duas ondas. Como é abordado 

no livro de Diogo Esteves e Franklyn Roger, segundo entendimento do professor 

Kim Economides, a quarta onda estaria conexa com a dimensão ética e política do 

direito. Entende-se que o problema não mais se resume em apenas ao acesso dos 

cidadãos à justiça; mas sim, incluindo-se, também, aos profissionais dela, os 

advogados. Sem o acesso dos operadores do direito à justiça não é possível o 

acesso dos outros indivíduos. 

Por fim, a quinta onda ganhou forças após a Segunda Guerra Mundial. 

Compreende-se a internalização da proteção dos direitos humanos. Há a 

viabilização da defesa paraestatal do indivíduo. 

Em relação a curadoria especial, é válido enfatizar os ensinamentos de 

Maurílio Casas Montes Maia e Pedro González Montes de Oliveira: 

                                            

6 ESTEVES, Diogo. SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública.  2ª Edição. 

Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.18 
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“...considerando a classificação das funções da Defensoria Pública 

de acordo com as ondas renovatórias de acesso à Justiça, a 

curadoria especial se situa em zona fronteiriça entre diversas ondas 

conhecidas. Isso porque, como destacado, a curadoria especial 

atende a interesse social difuso, pois a todos interessa a efetivação 

da Constituição, mormente para os mais vulneráveis no processo, 

realizando, assim, a 2ͣ onda renovatória de acesso à Justiça. Por 

outro lado, o instituto vai além ao facilitar procedimentalmente o 

acesso à Justiça do hipossuficiente jurídico, compondo, pois, a 3ͣ 

onda renovatória. Com efeito, a curadoria igualmente está envolta de 

conteúdo ético de efetivação dos direitos humanos, que é inerente à 

4ͣ onda renovatória de acesso à Justiça. Ao fim, salienta-se que se o 

curatelado for ainda necessitado econômico, inevitavelmente a 

curadoria também representará extensão da 1ͣ onda renovatória de 

acesso à Justiça.”7 

Logo, percebe-se que a atuação da curadoria especial pode ser encaixada 

possivelmente nas quatro ondas renovatórias de acesso à Justiça. 

 

 

4. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

 

A noção de gratuidade de justiça surgiu há muitos anos e desenvolveu-se de 

maneira fragmentada e assistemática. Dessa forma, para a elucidação do nosso 

estudo, serão destacados apenas alguns pontos dessa evolução. 

Por mais que já existisse, foi somente na promulgação da Constituição 

Federal de 1934 que se previu essa obrigação por parte da União e dos Estados, em 

seu artigo 113, n°32: 

Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 

residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á 

                                            

7 Revista de Direito da Defensoria Pública. Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro – 

v.26, n.27 (dezembro) – Rio de Janeiro: DPGE-RJ, 2017. P.94 
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liberdade, á subsistencia, á segurança individual e á propriedade, 

nos termos seguintes: 

32) A União e os Estados concederão aos necessitados assistencia 

judiciaria, creando, para esse effeito, orgãos especiaes assegurando, 

a isenção de emolumentos, custas, taxas e sellos.8 

Com o advento do Código de Processo Civil de 1939, foi regulamentada as 

normas referentes ao benefício da justiça gratuita em todo território brasileiro em seu 

artigo 68; mesmo a Constituição Federal de 1937 sendo omissa sobre o assunto.  

Já a Carta Magna de 1946 versou sobre o assunto, porém não atribuiu a 

nenhum órgão essa obrigação, inviabilizando esse direito. Em razão desse 

desamparo, alguns Estados adotaram modelos para suprir essa necessidade. Uns 

criaram órgãos estatais específicos para atender essa população, e outros 

credenciaram advogados para exercer tal função. No Estado do Rio de Janeiro, por 

exemplo, editou-se a Lei n°216 de 1948, a qual determinava que a assistência 

gratuita deveria ser fornecida pelo Ministério Público.  

A Constituição Federal de 1967, por mais que tenha abordado o assunto, não 

previu essa assistência judiciária como uma norma autoaplicável, tendo eficácia 

limitada. Em outras palavras, não há uma aplicabilidade direta no mundo jurídico; 

não está apta a plena produção de seus efeitos, dependendo de uma norma 

regulamentadora para se tornar eficaz.  

Na segunda metade da década de 1980 o país se encontrava em uma fase 

de redemocratização, começando a desenvolver nossa atual Carta Magna. Naquele 

momento, diversos integrantes da assistência judiciária pressionaram os 

legisladores para que se reconhecesse o instituto da Defensoria Pública em nosso 

ordenamento jurídico. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, além de elencar a assistência jurídica integral e gratuita como um 

direito fundamental, tornou-a uma norma autoaplicável. O artigo 5°, inciso LXXIV, e § 

1º versa que: 

                                            

8 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-

1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso: 06/07/2018 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de rec ursos; 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata 

 

Por fim, mais adiante no texto constitucional, previu-se qual instituição seria 

responsável por essa atribuição: a Defensoria Pública, vide artigo 134, caput: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, 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, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º desta Constituição Federal.9  

Resta ressaltar que dentre as diversas variações adotadas pelos Estados, 

como visto anteriormente, o Poder Constituinte de 1988 optou por seguir o modelo 

desenvolvido no Estado do Rio de Janeiro. 

Posteriormente, a Defensoria Pública foi regulamentada pela LC n°80 de 

1994. Porém sua base normativa continuou sofrendo inovações legais com o passar 

dos anos, fortalecendo sua instituição. Os autores Diogo Esteves e Franklyn Roger 

dissertam sobre essa evolução: 

“Tudo isso demonstra que a Defensoria Pública, ao longo da história, 

tem se fortalecido como Instituição essencial para a materialização 

                                            

9 A redação anterior versava: “ Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
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do acesso à justiça, fornecendo aos menos favorecidos os recursos 

necessários para superarem os obstáculos que os impedem de 

alcançar a plenitude de seus direitos.”10 

 

 

5. DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Nossa Constituição Federal colocou a Defensoria Pública dentro do capítulo 

IV, o qual versa sobre “Funções Essenciais à Justiça”; junto com o Ministério 

Público, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Demonstra-se, assim, sua 

grande importância para o sistema jurisdicional. Pode-se citar como característica da 

Defensoria Pública: sua essencialidade à função jurisdicional do Estado e à justiça; 

assim como sendo uma expressão e instrumento do regime democrático. 

Ademais, é válido ressaltar que mesmo a Defensoria Pública sendo custeada 

por recursos públicos, a mesma está desvinculada dos Poderes Estatais (Poder 

Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário). Considera-se uma Instituição 

extrapoder, possuindo uma independência funcional. Dessa forma, garantiu-se a 

devida autonomia à Instituição, afim de garantir liberdade para sua atuação. 

Segundo ensinamento de Diogo Esteves e Franklyn Roger: 

 “...para que possa exigir a observância do valor justiça, seja 

pelo Estado seja por entidades privadas, necessita a Defensoria 

Pública de instrumentos que lhe garantam liberdade de atuação, 

protegendo-a contra eventuais ingerências políticas ou represálias 

administrativas e financeiras. 

Não se pode esquecer que a defesa dos direitos dos menos 

favorecidos, muitas vezes, colide com os interesses dos ocupantes 

dos cargos políticos e dos grandes empresários que financiaram 

suas campanhas eleitorais. Por essa razão, necessita a Defensoria 

Pública de autonomia em relação às demais funções estatais, 

                                            

10 ESTEVES, Diogo. SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública.  2ª 

Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. P.57 
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garantindo-se que o seu objetivo fundamental de proteção dos 

necessitados não seja desviado por interesses governamentais 

paralelos.”11 

Resta claro que essa independência da Instituição é essencial. Dessa forma, 

fica garantida sua neutralidade e integridade; sem ter que se preocupar com 

possíveis represálias de outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas. 

Com relação à sua autonomia, deve ser: funcional, administrativa e financeira; 

como consta no § 2º do artigo 134 do texto constitucional: “Às Defensorias Públicas 

Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de 

sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”. Logo, serão elas 

analisadas breve e separadamente.  

A autonomia funcional assegura que a Defensoria Pública possa atuar com 

liberdade enquanto estiver exercendo suas funções institucionais. No entanto, deve 

sempre respeitar os limites impostos pela lei. 

Já a autonomia administrativa significa que a Defensoria está apta para 

realizar seus atos próprios de gestão, sem a necessidade de ter anuência ou 

autorização dos outros poderes. Como exemplo, pode-se citar: elaborar suas folhas 

de pagamento; contratar serviços; e organizar os serviços auxiliares. 

Por fim, a autonomia financeira é a melhor maneira de se garantir sua 

independência, uma vez que a Defensoria fica protegida de sofrer eventuais 

pressões econômicas, diretas ou indiretas dos demais órgãos, como dito 

anteriormente. Dessa forma, a Instituição delimita os recursos necessários para 

custear suas despesas, realizando sua proposta orçamentária dentro dos limites 

legais. 

Analisando o artigo 134 da Constituição Federal, observa-se o § 1º, incluído 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004: 

 “§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e 

do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais 

                                            

11 ESTEVES, Diogo. SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública.  2ª 

Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.79. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
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para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, 

na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, 

assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e 

vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.” 

Entende-se que em relação à União e ao Distrito Federal e aos Territórios, 

cabe a Lei Complementar organizar sua Defensoria e estabelecer normas gerais 

para as Defensorias dos Estados. Dessa forma, editou-se a Lei Complementar n°80 

de 1994. Essa lei especifica as principais atuações da Defensoria Pública. 

Além disso, é válido destacar as funções institucionais da Defensoria Pública, 

ou seja, quais responsabilidades são atribuídas a ela pelo ordenamento jurídico. 

Através delas pode-se observar que a Instituição vai além de sua principal essência. 

Sem prejudicar a defesa dos necessitados, ela também adquiriu um perfil solidário e 

coletivo. 

Logo, a Emenda Constitucional nº 45 foi de suma importância para essa nova 

característica da Defensoria Pública. Incluiu-se no texto de nossa Carta Magna três 

funções institucionais: a promoção dos direitos humanos; a tutela coletiva; e sua 

atuação como expressão e instrumento do regime democrático. 

A partir do texto constitucional sabe-se que a Defensoria Pública adquiriu a 

responsabilidade por prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, 

garantindo o amplo acesso à justiça. Entende-se como uma função constitucional 

típica do Instituto proporcionar o acesso à justiça àqueles que possuem uma 

incapacidade econômica, ou seja, aqueles que não possuiriam condições de arcar 

com as despesas geradas pela demanda.  

Contudo, o entendimento atual evidencia que sua atuação não está 

necessariamente ligada ao fator econômico; mas sim, por uma vulnerabilidade. A fim 

de elucidar, podemos citar como exemplo a seguinte situação: uma esposa, casada 

com um milionário, não possui nenhum bem em seu nome; suas despesas são feitas 

através da conta do marido, e deseja pleitear uma ação de divórcio. Analisando a 

situação, por mais dinheiro que o marido tenha, ela mesma não o possui e poderia 

sofrer represálias por sua decisão, impossibilitando a contratação de um advogado 

naquele momento. Dessa forma, resta claro uma situação de vulnerabilidade, não 

importando ela ser econômica, ou até mesmo temporária. 



22 

 

Isto posto, ao ler o termo “necessitados” deve-se entender em seu sentido 

amplo, obtendo-se um caráter multifacetário da carência. 

 

 

6. DAS FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS 

 

A doutrina criou uma divisão entre as funções institucionais da Defensoria 

Pública, sendo típicas ou atípicas. As funções típicas seriam aquelas diretamente 

ligadas a tutela dos direitos dos hipossuficientes econômicos. Ressalta-se que 

bastava apenas ter essa carência econômica, sendo esta a razão fundamental de 

sua intervenção. 

Já as funções atípicas seriam todas aquelas que não estivessem relacionadas 

com esse fator econômico, como mencionado no parágrafo anterior. A atuação da 

Defensoria Pública só dependeria da previsão legal, sem estar vinculada a condição 

econômica o sujeito. Dessa forma, é notório que o legislador buscou garantir a tutela 

daqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade. 

Todavia, com o desenvolvimento da ideia do solidarismo e o surgimento da 

Emenda Constitucional n°80 de 1994, houve uma nova interpretação dessa divisão 

de funções típicas e atípicas. Entendeu-se que essas novas funções institucionais 

previstas à Defensoria Pública também deveriam ser consideradas como funções 

relativamente típicas, como por exemplo sua atuação da curadoria especial. Dessa 

forma, demonstrou-se que essa corriqueira classificação não estava adequada à 

nova realidade legislativa. 

 A partir desse entendimento, Diogo Esteves e Franklyn Roger trazem em sua 

obra a seguinte perspectiva: 

“...o brilhante professor José Augusto Garcia propõe uma nova 

classificação das funções institucionais da Defensoria Pública, 

dividindo-as em “funções tradicionais” (ou “tendencialmente 
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individualistas”) e “funções não tradicionais” (ou “tendencialmente 

solidaristas”).”12 

  

 A primeira estaria associada às funções institucionais relacionadas à atividade 

básica da Defensoria Pública, ou seja, vinculada a deficiência econômica do sujeito. 

Já a segunda, seriam as não tradicionais, decorrentes do solidarismo jurídico; 

podendo atingir pessoas carentes ou não. Dessa forma, essa classificação 

demonstrou-se mais técnica e adequada. 

 Com relação a curadoria especial, é válido destacar os ensinamentos de 

Maurílio Casas Montes Maia e Pedro González Montes de Oliveira: 

“A curadoria especial, pois, configura atribuição em favor 

primordialmente de valores relevantes do ordenamento, em especial 

o contraditório e a ampla defesa (art.3°-A, IV, LC n°80/94). Destarte, 

não deve ser considerada uma função atípica – como se fugisse da 

natureza da instituição. Trata-se, segundo Amélia Soares da Rocha, 

de função institucional de defesa, sendo determinada diante da 

ausência de recursos técnicos do curatelado para tutela de seus 

interesses, a denotar uma situação de vulnerabilidade ou 

hipossuficiência jurídica.”13  

 

 

7. DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Como já mencionado anteriormente, a Defensoria Pública é um órgão do 

Estado, que possui como principal objetivo garantir acesso à justiça aos 

hipossuficientes, sejam jurídicos ou econômicos. Lembrando que a atuação do 

defensor público não está necessariamente atrelada ao critério econômico. 

                                            

12 ESTEVES, Diogo. SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública.  2ª 

Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. P.364 

13 Revista de Direito da Defensoria Pública. Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro – 

v.26, n.27 (dezembro) – Rio de Janeiro: DPGE-RJ, 2017. P.94 
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Sua previsão legal está disposta em diversos textos do nosso ordenamento 

jurídico. Sua principal disposição está no artigo 134 da Constituição Federal, como já 

mencionado. Além disso, pode-se encontrar no art. 185 do Código de Processo Civil: 

“A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos 

os graus, de forma integral e gratuita.”. 

A Constituição Federal definiu em seu artigo quinto, inciso setenta e quatro 

que o defensor possui a tarefa de dar assistência jurídica integral aos 

hipossuficientes. Ademais, em seu artigo 134, a Lei maior definiu a Defensoria 

Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado. 

Para ocupar o cargo de defensor público é necessário atender a alguns 

requisitos, como a aprovação em concurso público de provas e títulos. Tendo em 

vista sua relevante função e a fim de garantir sua eficiência, lhe foi dado a garantia 

da inamovibilidade e vedado exercer advocacia fora de suas atribuições 

institucionais. Desde a Emenda Constitucional n°45, foi assegurada a autonomia 

funcional, financeira e administrativa ás Defensorias Públicas dos Estados. 

Entretanto, é válido ressaltar que a Defensoria não possui exclusividade para 

agir em defesa dos hipossuficientes. Em relação aos direitos indisponíveis o 

Ministério Público também possui legitimidade para agir. Ainda, nos locais em que a 

Defensoria não foi adequadamente estruturada, deve o juiz nomear advogado dativo 

a fim de exercer o “patrocínio jurídico dos necessitados”, sendo este custeado pelo 

Estado. 

Em suma, é evidente a importância da existência da Defensoria em nosso 

ordenamento jurídico. Como foi dito anteriormente, é uma “instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado.” 

 

 

8. DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

 

A natureza jurídica e a função do curador especial é a de estar legitimado por 

lei, a fim de atuar na defesa ou proteger aqueles a quem é chamado para 

representar. Com relação a legitimidade extraordinária, Lígia Bernardes traz uma 

excelente citação de Nelson Nery: 
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“Haverá legitimação extraordinária quando “aquele que tem 

legitimidade para estar no processo como parte não é o que se 

afirma titular do direito material discutido em juízo”, o que só pode 

ocorrer quando houver autorização legal.”14 

Há muitos que cometem o erro de pensar que o curador é um substituto da 

parte. A substituição processual e a representação processual são formas de 

legitimação extraordinária, contudo não se confundem. Enquanto na representação 

o representante não é parte, agindo em nome do representado; na substituição o 

substituto age em nome próprio, defendendo direito alheio. 

A autora traz ainda que o instituto da substituição processual, desenvolvido 

por Chiovenda, que ocorre quando o substituto defende em juízo, em nome próprio, 

direito alheio; ainda que não seja titular do direito material, passa a ser parte no 

âmbito processual.15 Logo, entendemos que na substituição processual, o substituto 

age em juízo em nome próprio, na defesa do direito do substituído. 

Para o exercício da substituição processual é indispensável a autorização 

legal. O substituto deve indicar quem é o substituído, esclarecendo a sua situação 

legitimante. Isso ocorre para não haver repetição de ação aparentemente distinta, ou 

seja, mesma ação, mesmo pedido, mesma causa de pedir; porém, com as partes 

aparentemente distintas. Todavia, não se confunde esse instituto com a 

representação processual. 

O incapaz será representado pelo curador que lhe foi nomeado. Essa pessoa 

ficará responsável por sua representação processual. Contudo, nem sempre o réu 

possui alguém para garantir seus interesses. A exemplo, pode-se citar os órfãos. O 

orfanato, por mais que garanta o bem-estar da criança e seja responsável por cuidar 

dela no dia a dia, não pode ser responsável legal desses incapazes, ou seja, ficam 

estes desamparados sem alguém para representá-los no processo. 

Nessa situação será feita a nomeação de um Curador Especial o qual 

representará o incapaz, especificamente no processo em que estiver designado á 

                                            

14 BERNARDI, Ligia Maria. O Curador Especial no Código de Processo Civil. 2 Edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. p.5. 

15 BERNARDI, Ligia Maria. O Curador Especial no Código de Processo Civil. 2 Edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. p.6 
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atuar. Atenta-se que essa representação se dará somente no processo, no período 

em que este estiver tramitando. Após o término do processo o representante se 

retira da vida do representado, cessa o único elo que havia entre eles, não há 

contato pessoal durante ou depois. Assim, entende o STJ: 

“A atividade da Curadoria Especial, na condição de substituto 

processual - art.9ª, II do CPC, limita-se à defesa do réu; não tendo, 

portanto, legitimidade para exercer direito de ação, ajuizando ações 

ou apresentando reconvenção, pedido contraposto ou declaração de 

nulidade de cláusula contratual. Precedentes jurisprudenciais.”16 

Ademais, existem situações em que o incapaz dispõe de um representante 

legal, porém possui algum conflito de interesses entre representante e representado. 

O representante mesmo que possua todos os requisitos de representação, caso 

tenha alguma situação legal ou algum fato que o coloca em uma posição em que o 

interesse do incapaz pudesse ser posto de lado ou diminuído, direta ou 

indiretamente, este terá que ser representado pelo curador especial. 

Logo, resta claro que o curador especial tem legitimação extraordinária para 

representar em juízo, sendo ele autorizado por lei a litigar, representando com 

plenitude a parte processualmente.  

 

 

9. O DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO DA CURADORIA ESPECIAL A 

PARTIR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 Antes de vermos a evolução dessa atribuição, é preciso entender que a 

atuação da curadoria especial pela Defensoria Pública não está ligada à concessão 

do benefício de assistência jurídica gratuita ao economicamente hipossuficiente. 

Essa função está associada ao exercício de um dever previsto em lei à Instituição: o 

                                            

16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.630.607 - DF de 

número de registro 2016/0262566-8. Relator: Ministro Herman Benjamin. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/>. Acesso em 15/06/2018. 
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de promover a defesa do réu incapaz não-representado, preso ou revel citado 

fictamente. Não se confunde com a curatela, na qual é nomeado ao incapaz um 

representante legal (ou assistente) em todos os atos da vida civil e nos processos 

em que o incapaz venha a participar. 

A previsão legal já existia em seu art. 9º do Código passado, mas não era 

regulamentada. Porém, anteriormente havia duas leis que foram de extrema 

importância para este representante processual: a Lei Complementar nº 5 de 6 de 

outubro de 1976 do Estado do Rio de Janeiro e a Lei Complementar nº 80 de 12 de 

janeiro de 1994, na esfera federal. Por este motivo, cumpre ressaltar o 

funcionamento em cada período. 

Antes da Lei Complementar nº 5, o exercício da função de Curador Especial 

era de competência da Curadoria de Ausentes, um órgão do Ministério Público. 

Todavia, essa atribuição causava estranheza, já que o Promotor lotado na Curadoria 

de Ausentes deveria atuar como fiscal da lei, e não como representante processual 

análogo ao advogado do ausente. 

A Curadoria de Ausentes e Incapazes tinha sua atividade regulada pelo art. 

41 da Lei Complementar estadual nº 304/82: 

"São atribuições do Promotor de Justiça Curador Judicial de 

Ausentes e Incapazes: 

II - funcionar como curador especial do réu revel, citado por edital 

ou com hora certa, e que não tenha ciência da ação que lhe está 

sendo proposta, bem como em favor do réu preso; 

O fato de estabelecer um promotor para o exercício de curador especial seria 

como criar um núcleo de advocacia ou defensoria dentro do Ministério Público. 

Dessa forma estaria desviando pessoas que foram desenvolvidas para fiscalizar a lei 

para estarem advogando e defendendo réus impedidos de se pronunciarem.  

Dessa forma, é nítido que se trata de papéis diferentes, com objetivos 

distintos. O Curador Especial deve estar direcionado a defender, advogar, ser parte 

no processo. Já o Ministério Público deve estar voltado à fiscalização da lei, atuando 

algumas vezes como acusador, inclusive. 
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Com a sanção da Lei Complementar nº5/76 pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro, foram organizadas todas as funções do Ministério Público, 

assim como sua atuação junto ao Poder Judiciário. Porém, a lei foi omissa quanto à 

atuação do Ministério Público como curador especial. Citou somente os casos em 

que o promotor deveria requerer a nomeação de curador especial, deixando implícito 

que a função de curador especial não pertencia a ele. A exemplo: 

Art. 30 - Compete aos Curadores de Ausentes, Órfãos e Interditos: 

XV - Requerer, quando necessário, a nomeação de curador especial 

para representar o réu preso, bem como o revel citado por edital ou 

com hora certa;17 

Somente em 1994 que foi organizada a Defensoria Pública da União, do 

Distrito Federal e dos Territórios, com a Lei Complementar 80/94, a qual criou 

normas a serem seguidas para suas organizações estaduais. Com seu surgimento, 

foi definido, por fim, como sendo uma atribuição do Defensor Público a atuação de 

Curador Especial; previsto em seu inciso VI do artigo 4º, valendo em todo o território 

nacional, até mesmo para as Defensorias Públicas Estaduais. 

A Lei Complementar 80 de 1994, supracitada, determinou um prazo de 180 

dias para as Defensorias Públicas se adaptarem e se organizassem, até mesmo nos 

Estados que ainda não possuíam uma Defensoria devidamente constitucionalizada. 

Contudo, nem todos os Estados o fizeram.  

Logo, gerou-se uma dúvida: em muitas comarcas do interior do país não 

havia um defensor público; não teria quem representar legalmente os interesses dos 

réus. Então, quem assumiria o papel de curador especial? 

Nesse momento, a doutrina e jurisprudência, entendem que essa função será 

exercida por um advogado dativo, o qual será nomeado pelo magistrado. Este pode 

exercer o papel de Curador Especial, em caráter excepcional, visando garantir o 

cumprimento do texto legal.  

                                            

17 RIO DE JANEIRO (Estado). Lei Complementar nº 5 de 06 de outubro de 1976 publicada pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em <http://gov-

rj.jusbrasil.com.br/legislacao/87564/lei-complementar-5-76?ref=home> 
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O Estado do Rio de Janeiro possui a mais antiga Defensoria Pública estadual, 

instalada em 1954. Dessa forma, no Judiciário do Estado do Rio de Janeiro não há 

incerteza, já que se tem definido o Defensor Público como o ente que deve ser 

representante legal dos réus nos casos do artigo 72. Atualmente, na Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro há oito Curadores Especiais para todos os 

processos que tramitam na comarca da capital. São defensores públicos que 

exercem exclusivamente a função de curadores especiais. 

Porém, não é essa a realidade encontrada no interior do estado. É inviável 

existir um órgão exclusivo da Defensoria Pública para este fim. Nas pequenas 

comarcas, que possuem apenas um ou dois juízos, por exemplo, o número de 

processos ao mês que necessitam da nomeação de um curador especial pode ser 

zero. Nesses casos, o Defensor lotado na vara desempenha a função de curador 

especial quando necessário, cumprindo o disposto em lei. 

É interessante notar que o ausente pode possuir simultaneamente mais de 

um Curador Especial atuando na defesa de seus direitos. Isso acontece quando este 

se encontra em mais de um processo como réu, o que não é incomum. Quando 

alguém é considerado ausente ou em local não sabido, é bem provável que tenha 

deixado em aberto diversas situações em que outra pessoa possa se sentir lesada 

por aquele, que por consequência gera outros processos judiciais. Caso haja uma 

nova ação contra a mesma pessoa e seja distribuído para outras varas, o novo juiz 

nomeará o Curador Especial vinculado à sua vara. 

Por fim, com o advento do novo Código de Processo Civil em seu parágrafo 

único do artigo 72, não resta dúvida alguma: a curadoria especial é uma atribuição 

da Defensoria Pública; como veremos adiante. 

 

 

10. DA CURADORIA ESPECIAL: PREVISÃO LEGAL E HIPÓTESES DE 

ATUAÇÃO 

 

 A curatela especial é instituto de direito processual civil de caráter 

protetivo; ocorre quando se verificar uma hipossuficiência jurídica. É uma função 

institucional exclusiva da Defensoria Pública que possui finalidade específica, na 

qual sua atuação ocorre somente nos casos previstos em lei. Quando a hipótese 
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que legitimou sua atuação cessa, de maneira automática se exaure sua função. 

Atentando-se ao fato de que sua atuação não está relacionada a incapacidade 

financeira do sujeito; basta se encaixar em uma das hipóteses legais. 

A exclusividade dessa função institucional originou-se com a Lei 

Complementar 80/94 em seu artigo 4°, XVI; sendo uma norma de natureza genérica 

e aplicável nos Estados, como dito anteriormente.  

A atuação da Defensoria Pública na função de curador especial decorre do 

texto legal; e não pela nomeação do juiz. O Poder Judiciário observando que a 

demanda possui uma das hipóteses legais de cabimento de atuação da curadoria 

especial, deverá remeter a demanda à Defensoria Pública, abrindo vistas. 

Caso seja verificada uma das hipóteses de atuação, um Defensor Público 

exercerá a função de curador especial. Cabe ressaltar que qualquer defensor pode 

desempenhá-la. Entretanto, nas capitais, onde há uma grande demanda processual, 

a própria defensoria pode instituir essa atribuição especial a alguns defensores, os 

quais atuaram exclusivamente como curadores especiais; como ocorre na capital do 

Rio de Janeiro. 

É válido ressaltar que o defensor público entendendo que não é necessária 

sua atuação, por não se verificar alguma das hipóteses ou até mesmo por cessar 

sua necessidade, deverá remeter ao Defensor Público Geral, o qual analisará o 

conflito e decidirá; podendo este, inclusive, remeter a atuação a outro defensor 

público. 

Da mesma forma, quando o magistrado discordar da não atuação do 

defensor, pode ele oficiar a Corregedoria da Defensoria Pública a fim de fiscalizar a 

legitimidade dessa inatividade. 

O Juiz é responsável pelo chamado ao processo do Curador, e deve nomeá-

lo quando houver necessidade, sob pena de nulidade de todos os atos processuais 

posteriores ao momento em que aquele deveria se pronunciar no processo, como 

podemos ver através da jurisprudência do STJ: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CONSTRIÇÃO ANTES DA NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. 

PREJUÍZO À PARTE EXECUTADA. NULIDADE. ACÓRDÃO 
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RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 

(...) III. O Tribunal de origem anulou, em autos de Execução Fiscal, 

atos processuais de natureza constritiva, porque conduzidos antes 

da nomeação do curador especial, em prejuízo à defesa da parte 

executada. (...)” 

(AgInt no AREsp 1125082/RS, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 

12/04/2018)18 

Cabe ressaltar que há grande crítica da doutrina sobre o uso do verbo 

“nomear”19; o correto seria “intimar a Defensoria Pública”. O ato de nomear implica 

no poder de destituir o nomeado, o que violaria a autonomia da Instituição. Outro 

motivo dessa discordância ocorre pelo fato de transmitir a ideia de ser uma 

faculdade a escolha da pessoa do nomeado; não sendo aplicado ao caso. Se o juiz 

escolhesse um defensor, estaria desrespeitando o princípio do defensor natural. 

Pode-se, inclusive, combater essa violação através do remédio constitucional, 

Mandado de Segurança. 

Deve-se observar os princípios institucionais da unicidade e da indivisibilidade 

da Instituição, a qual é representada pelo defensor público. Ele não age em nome 

próprio, mas sim pela Defensoria Pública. Logo, não poderia o juiz escolher um 

defensor a seu critério. 

Ademais, por se tratar de uma Instituição independente e autônoma, o Poder 

Judiciário não pode determinar compulsoriamente sua atuação. Ocorrendo uma das 

hipóteses de sua atuação, o magistrado deverá remeter os autos à Defensoria; a 

qual avaliará se há ou não a necessidade de sua atuação institucional. 

                                            

18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial n° 1125082 / 

RS de número de registro 2017/0152570-0. Disponível em <http://www.stj.jus.br/>. Acesso em 

15/06/2018. 

19 Mesmo sendo equivocada a utilização do verbo pelo legislador, por questões didáticas e práticas, 

será utilizado esse verbo no decorrer do trabalho. 
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Logo, entende-se que sua legitimidade para atuar decorre diretamente da lei, 

independendo de nomeação judicial. Superada essa controvérsia, prosseguimos ao 

estudo de sua previsão legal. 

Há diversas hipóteses de atuação do curador especial, estando elas previstas 

e espalhadas em nosso ordenamento jurídico. O principal artigo que trata do 

Curador Especial no nosso Código de Processo Civil está descrito no artigo 72, o 

qual determina as situações em que deve ser nomeado um Curado Especial: 

Art. 72.  O juiz nomeará curador especial ao: 

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste 

colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; 

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com 

hora certa, enquanto não for constituído advogado. 

Parágrafo único.  A curatela especial será exercida pela Defensoria 

Pública, nos termos da lei. 

A partir da leitura desse artigo, é possível identificar que o legislador mesmo 

colocando apenas dois incisos, listou cinco situações em que haverá a necessidade 

da representação do Curador Especial, são elas: do incapaz sem representante 

legal; do incapaz com conflito de interesses com seu representante legal; do réu 

preso; do réu revel citado por edital; e do réu revel citado por hora certa. Cada caso 

será explicado nos capítulos seguintes. 

 

10.1. DA INCAPACIDADE 

 

O inciso I trata sobre o incapaz, mas não são todos; apenas aqueles que não 

possuem representante legal ou por algum conflito de interesse entre o 

representante e o representado. Caso essa incapacidade for cessada, não há mais a 

necessidade da figura do curador especial. 

Para o melhor entendimento do nosso objeto de estudo, é importante 

entender sobre o instituto da incapacidade, uma vez que o curador especial por 
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vezes irá representa-los. No art. 70 da NCPC, diz: “Toda pessoa que se encontre no 

exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.” 

No entanto, para isso tornar-se realidade, devem ser observados alguns 

requisitos. A capacidade de estar em juízo está intimamente ligada à capacidade 

civil, que é atingida, plenamente, ao completar a maioridade (18 anos), vide artigo 

quinto do Código Civil: “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a 

pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.” 

Incapazes são aqueles que não estão aptos ao exercício ou gozo de seus 

direitos, podendo a incapacidade ser absoluta ou relativa. Pode-se encontrar nos 

artigos terceiro e quarto do Código, os quais sofreram significativas mudanças, na 

esfera jurídica, com a redação dada pela Lei 13.146 de 2015, vejamos: 

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. 

Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de 

os exercer:        

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

 II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

 III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade; 

IV - os pródigos. 

Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por 

legislação especial. 

Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a 

pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. 

 

Visto isso, o curador especial irá atuar em prol dos incapazes, sem 

representantes legais ou quando os interesses deste colidirem com aquele, 

enquanto durar a incapacidade. Além do réu preso revel e ao réu revel citado por 

edital ou com hora marcada, enquanto não for designado um advogado ao mesmo. 

Entretanto, mais adiante no nosso estudo veremos que essas previsões legais não 
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são taxativas, de maneira que há outras situações em que a presença do curador 

especial é necessária.  

  

 

10.1.1. DO INCAPAZ SEM REPRESENTANTE LEGAL 

 

É notório que há a vontade do legislador em proteger as pessoas incapazes, 

relativa ou absolutamente, que consta nos artigos 3º e 4º segundo nosso Código 

Civil. Para elucidar a situação, podemos citar como exemplo os órfãos e as crianças 

deixadas para adoção. Por mais que eles possuam responsáveis que cuidam de seu 

bem-estar, estes não são legitimados para resguardar seus interesses. 

 Pelo fato dos incapazes não disporem de um representante legal, ficam 

desamparados juridicamente, vez que aqueles que os auxiliam materialmente não 

podem se encarregar como curadores. Em um possível processo judicial em que se 

envolverem, é indispensável a atuação de alguém que garanta seus interesses na 

demanda, podendo ferir o contraditório, a ampla defesa e a isonomia processual. É 

nesse momento em que é nomeado o Curador Especial, assegurando o devido 

processo legal e defendendo os interesses destes incapazes. 

 

 

10.1.2. DO INCAPAZ COM CONFLITO DE INTERESSES 

 

Esse capítulo trata da segunda parte do inciso I. É possível encontrar 

respaldo legal, quanto ao conflito de interesses, também no Código Civil: 

Art. 1.692. Sempre que no exercício do poder familiar colidir o 

interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do 

Ministério Público o juiz lhe dará curador especial. 

O interessante desse artigo é que no conflito de interesse basta o mais leve 

choque, ou até mesmo a mera possibilidade, seja direta ou indiretamente, deverá 

ser nomeado o curador especial.  Ele terá todas as funções que o pai, tutor ou 

curador teria. Porém, é válido lembrar que sua atuação é no plano processual. Como 
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assevera Pontes de Miranda: “A sua atividade é no plano processual e a respeito da 

res in iudicium deducta.”20. Esclarecendo, a expressão em latim que dizer: a coisa 

(pedido/ objeto) trazida em juízo. 

 De maneira a exemplificar uma situação em que isso ocorre, vejamos: um 

filho advindo de uma relação de união estável e o pai venha a falecer. O filho deve 

receber uma pensão por morte previdenciária, de todo o valor da pensão deixada 

por seu pai, todo mês, até completar 21 anos. Contudo, sua mãe, por não ser 

casada, deve entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para fazer 

jus a metade da pensão, em caráter vitalício. 

Se observarmos atentamente, percebe-se que a mãe estaria retirando algo 

que seria do filho por direito. Para haver um equilíbrio, no quanto deve ser suficiente 

para o sustento do filho e a pensão que lhe é direito ser guardada, é necessária uma 

figura imparcial que defenda os interesses desse incapaz. Por essa razão o juiz 

chama ao processo o Curador Especial; com a finalidade de analisar, arguir as 

nulidades e verificar os fatos, garantindo o contraditório e a busca da verdade, 

assegurando o devido processo legal. 

 

 

10.2. DO RÉU PRESO REVEL 

 

Já no segundo inciso, há uma mudança, uma vez que se trata de pessoas 

capazes, as quais, em tese, dispõe de todos os meios e condições para sua defesa 

e pronunciamentos em um processo legal. No entanto, por alguma eventualidade 

não estão aptos a fazê-lo. 

Quando alguém está sendo processado, faz-se necessário a reunião de 

provas para buscar sua inocência ou esclarecer um fato, o que consequentemente 

implica em sua locomoção. Sabe-se que preso possui o seu direito de ir e vir 

restringido, em razão da pena a que lhe foi imposta. O fato de estar preso o impede 

de buscar seus meios de defesa, inclusive haver um desconhecimento desse novo 

processo judicial. Por esse motivo justifica-se a representação dele por um curador 
                                            

20. BERNARDI, Ligia Maria. O Curador Especial no Código de Processo Civil. 2 Edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. p.4. 
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especial, o qual irá verificar se o devido processo legal está sendo ou não cumprido, 

inclusive para levantar possíveis nulidades. Portanto, o STJ entende que: 

“O Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção 

colacionados aos autos, concluiu pela necessidade de se promover a 

nomeação da recorrente à função de curadora especial, tendo em 

vista que o réu, no momento em que ocorreu o ato citatório, 

encontrava-se preso, o que se amolda ao regramento processual 

estabelecido no inciso II do art. 9º do CPC/1973.”21 

É uma forma prudente de a lei garantir o cumprimento dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. É o que podemos compreender através do que 

Marcos Vinícius Rios Gonçalves explica: 

“...como forma de assegurar a plenitude do contraditório, a lei 

determina que lhe seja dado curador especial, cuja função não é de 

representar, mas de defender o réu. O CPC atual afasta a dúvida que 

pairava na lei antiga: só será nomeado curador especial ao réu preso 

revel. Se o réu, apesar de preso, constituir advogado e apresentar 

defesa, não haverá necessidade de nomeação do curador. Uma 

interpretação teleológica faz concluir que não haverá necessidade se 

o réu cumprir pena em regime de prisão que não traga empecilho ao 

direito de defesa, como o aberto em prisão domiciliar. Mas, se ficar 

evidenciado que, mesmo nesse regime, haverá prejuízo, a nomeação 

do curador far-se-á indispensável.”22 

 

Há doutrinadores que defendem que houve um equivoco pelo legislador na 

escolha da palavra “revel”. Nas palavras de Lígia Bernardi: “Réu revel é aquele que, 

citado pessoalmente, não comparece em juízo, ou se comparece não apresenta 

                                            

21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial Nº 802.747 - MG de número de 

registro 2015/0270148-5. Disponível em <http://www.stj.jus.br/>. Acesso em 15/06/2018. 

22 GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 8ͣed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. p.250. 
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defesa, isto é, não exerce seu direito de defesa, permanecendo voluntariamente 

inativo.”23 

 A atuação do curador especial é indispensável, pelo fato do réu estar com sua 

liberdade cerceada. O comportamento do réu preso é involuntário, em decorrência 

da prisão, há uma presunção legal. Já o do réu solto é voluntário. Logo, ainda no 

entendimento da autora supracitada, nessa situação específica, o réu tendo ou não 

constituído advogado, sua atuação é indeclinável. 

Visto isso, é pertinente salientar o que Diogo Esteves e Franklyn Roger 

abordam sobre o tema: 

“Como se observa pela análise do art.72, II, 1ͣ parte do CPC/2015, o 

dispositivo não especifica qual a modalidade de prisão em que se 

admite a atuação do curador especial. Por essa razão, seja nos 

casos de prisão decorrente de sentença condenatória transitado em 

julgado, de prisão cautelar ou mesmo de prisão civil, a atuação da 

curadoria especial será obrigatória. 

Importante observar, porém, que a privação da liberdade deverá ser 

efetiva, não possuindo direito ao curador especial aquele que estiver 

habilitado a comparecer aos atos processuais, por se encontrar em 

gozo, por exemplo, de regime aberto ou de livramento condicional. 

Do mesmo modo, havendo a soltura do réu no curso do processo, 

cessa imediatamente a atuação da curadoria especial. ”24 

 

 

10.3. DA CITAÇÃO 

 

                                            

23 BERNARDI, Ligia Maria. O Curador Especial no Código de Processo Civil. 2 Edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. p.49. 

24 ESTEVES, Diogo. SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria Pública. 2ª 

Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p.519. 
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Processo são inúmeros e diversos atos coordenados que têm um objetivo: a 

sentença, para se obter o resultado pretendido. Por ser um procedimento formal, 

para sua validade são necessários alguns requisitos, como a citação. 

Segundo o art. 238 do Código de Processo Civil, a “citação é o ato pelo qual 

são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual.”. A citação é elemento indispensável para a validade do processo; é 

pessoal ou pode ser feita para o representante legal ou procurador da parte. A partir 

do artigo 246, sabe-se que a citação pode ser feita através: dos correios; por oficial 

de justiça; pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em 

cartório; por edital; ou por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 

A citação admite, como exceção, a modalidade ficta, que é aquela em que a 

lei considera o citando cientificado dos termos da ação, eis que não encontrado em 

pessoa anteriormente em meio à citação real. Esta modalidade possui duas 

espécies, podendo ocorrer na forma de citação por mandado com hora certa ou por 

edital. Nesses casos cabe ressaltar a compreensão sobre esse instituto pelo STJ: 

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que, a teor da Súmula 196 desta Corte, "ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será 

nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de 

embargos".25 

 

 

10.3.1. DO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL 

 

A segunda hipótese do inciso II do artigo 72 do CPC fala do réu revel citado por 

edital. A citação por edital ocorrerá quando desconhecido ou incerto o réu, quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar que este se encontrar, ou nos casos 

                                            

25 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.499.743 - MG de número de registro 

2014/0323716-0. Relator: Ministro Herman Benjamin. Disponível em <http://www.stj.jus.br/>. Acesso 

em 15/06/2018. 
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expressos em lei. Ademais, Fredie Didier bem elucida sobre seus requisitos e 

peculiaridades: 

“São requisitos do edital (art. 257, CPC): 

I – a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a 

presença das circunstâncias autorizadoras; 

II – a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio 

do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de justiça, que deve ser certificada nos autos; 

III –  a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre vinte e 

sessenta dias, fluindo da data da publicação única, ou, havendo mais 

de uma, da primeira; 

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 

revelia. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita 

também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, 

considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da 

subseção judiciárias (art. 257, par. ún., CPC).”26 

Neste caso, aparentemente o réu é capaz, porém não foi encontrado pelos 

oficiais de justiça. Trata-se de alguém com a localização incerta ou não sabida. 

Atualmente, há inúmeras maneiras de se obter o paradeiro das pessoas: através de 

envio de ofícios para empresas de telefonia, energia elétrica, água, etc.  Contudo, 

ainda assim pode ser que o Oficial de Justiça já tenha tentado o endereço fornecido 

por essas empresas, não obtendo sucesso. 

Todavia, o processo precisa tramitar e seguir seu caminho, uma vez que a 

Justiça deve dar continuidade ao seu curso e o Estado não pode se eximir de 

proferir uma sentença. Dessa forma, há a citação por edital do réu, isto é, sendo 

necessária a publicação em Diário Oficial e Jornais de grande circulação. 

Dessa forma, não há a certeza da ciência do réu, e mesmo que o processo 

tenha que prosseguir é imprescindível que o mesmo tenha sua defesa garantida. A 

                                            

26  DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 1. 15 ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2015, 

p. 619 
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citação por edital é feita para que o réu tome conhecimento do processo por 

intermédio da publicação, por isso é conhecida como citação ficta, uma vez que não 

se sabe se o réu tomou ciência. Feita a citação, o fato é tornado público e o réu, não 

comparecendo à audiência informada no edital, se torna revel.  

A fim de resguardar os princípios constitucionais, como o devido processo 

legal, o contraditório e a ampla defesa, o legislador entendeu que: ainda que revel, é 

necessária a representação processual do indivíduo. Por conseguinte, o juiz 

convoca o curador para representar o réu, garantindo o contraditório e o resguarda 

de possíveis nulidades que possam surgir.  

 

 

10.3.2. DO RÉU REVEL CITADO POR HORA CERTA 

 

Por fim, esse capítulo trata da última hipótese de participação do curador 

especial. A citação por hora certa está regulamentada nos artigos 252 a 254 do 

CPC, vejamos: 

Art. 252.  Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da 

família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, 

voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 

Parágrafo único.  Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere 

o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento 

de correspondência. 

Art. 253.  No dia e na hora designados, o oficial de justiça, 

independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou 

à residência do citando a fim de realizar a diligência. 

§ 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará 

informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda 
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que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou 

subseção judiciárias. 

§ 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da 

família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, 

embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a 

receber o mandado. 

§ 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé 

com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, 

declarando-lhe o nome. 

§ 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de 

que será nomeado curador especial se houver revelia. 

 

Analisando, percebe-se que para ser admitida, o citando deve ter sido 

procurado por duas vezes, sem êxito, em sua residência ou domicílio, em dias 

distintos, bem como deve haver suspeita de ocultação. É interessante notar que ela 

ocorrerá até mesmo com a intimação na pessoa do funcionário da portaria 

responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou 

loteamentos com controle de acesso, nos termos do art. 252, parágrafo único do 

CPC, quando será considerada realizada. 

Assim como ocorre na citação por edital, é pedido a órgãos públicos e 

empresas prestadoras de serviços, para que procurem em seus dados quais os 

endereços ligados ao réu. Após as duas tentativas frustradas, o Oficial de Justiça irá 

marcar data e hora designadas para fazer cumprir sua diligência. Contudo, mais 

uma vez, não há a certeza da ciência do réu quanto a citação, consequentemente 

considera-se ficta.  

É importante observar que não se trata de uma situação onde o réu está em 

local incerto e não sabido; ou até mesmo da possibilidade de mudança de endereço, 

já que há todos os indícios que é o local em que o réu possui residência, no entanto 

não se encontrava quando o Oficial de Justiça compareceu. De qualquer maneira, 

não sendo possível ter a certeza da situação e prestigiando o princípio da boa-fé 

objetiva, a lei resguarda o direito desse réu revel. 
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11. DA REVELIA 

 

Primeiramente, é importante salientar que a contestação é o momento 

adequado ao réu para apresentar toda matéria relevante a seu favor. É possível que 

o réu alegue as defesas relacionadas à regularidade do processo, suscitando a falta 

de uma condição da ação ou de pressuposto processual, além das defesas de 

mérito.  

 Por esse motivo, não cabe ao réu o direito de alegar posteriormente tais 

matérias, salvo relacionadas a fato ou direito superveniente ou matérias 

cognoscíveis de ofício ou por expressa autorização legal, como é o caso da 

prescrição, por força do art. 193 do Código Civil.  

 Desse modo, decorrido o prazo legal sem que a contestação tenha sido 

juntada aos autos, o réu será considerado revel. Exatamente como dispõe o artigo 

344 do CPC. Em outras palavras, a revelia é o estado de fato gerado pela ausência 

da contestação apresentada tempestivamente.  

 Nesse sentido, Alexandre Câmara (2017) define revelia como “um fato 

processual, o qual pode produzir variados efeitos”. O principal efeito da revelia é a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, com exceção das situações 

enumeradas no artigo 345 do CPC, quais sejam: quando há pluralidade de réus, se 

algum deles contestar a ação, quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, 

quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei 

considere indispensável à prova do ato e quando as alegações de fato formuladas 

pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante 

nos autos. Com isso, pode-se depreender que a presunção de veracidade dos fatos 

é relativa, podendo ser afastada conforme o caso concreto. 

  Além desse efeito material, a revelia produz dois efeitos processuais: o 

primeiro é o julgamento antecipado do mérito, o qual só se produz se anteriormente 

tiver operado o efeito material da revelia; e o segundo efeito processual alcança 

somente os casos em que o réu revel não tenha advogado constituído nos autos, 

uma vez que os prazos processuais para o revel correrão da data que seja divulgada 

a notícia dos atos decisórios no diário oficial. 
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  Sobre o tema, a jurisprudência deixou patente a relatividade da 

presunção de veracidade da revelia, conforme se observa a partir da ementa abaixo. 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO. DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. 

MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência no Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O vencimento antecipado da dívida 

não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo 

para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. 3. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o 

pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações 

do autor e as provas produzidas. 4. A multa aplicada ante a 

oposição de declaratórios de caráter manifestamente protelatório não 

merece reparo. 5. Agravo interno não provido.27 

 
 Diante disso, salienta-se que a revelia não se confunde com seus efeitos. A 

revelia ocorre sempre que alguém se mantém inerte quando integra uma tríade 

processual, ou seja, sem observar o comando judicial da citação. A inatividade ou o 

silêncio deliberado do réu gera consequências como as descritas. 

 Todavia, ainda que revel, o demandado poderá ingressar no processo no 

estado em que ele se encontrar, sendo possível também a produção de provas, 

contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a 

tempo de praticar tais atos, de acordo com o art. 346 do CPC. Essa possibilidade dá 

ao réu, ainda que revel, a chance de impedir o julgamento antecipado, uma vez que 

                                            

27 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no AREsp: 1161042 SP 2017/0216330-9, Relator: 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 – Terceira Turma. Data de 

Publicação: DJe 11/06/2018). 
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as provas carreadas nos autos no curso do processo são analisadas a fim de formar 

o livre convencimento do juiz em face do que foi alegado, neste caso, pelo autor. 

  O Código de Processo Civil de 2015 não introduziu grandes mudanças quanto 

ao instituto da revelia, porém é perceptível que a matéria tem sofrido sensível 

evolução, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, tornando mais brandos os 

efeitos prejudiciais da revelia, em favor das garantias processuais mínimas do réu.  

Esse conteúdo é de grande relevância no Código de Processo Civil e está 

intimamente ligado ao Curador Especial. Isto ocorre pelo fato de a maioria das 

situações em que o Curador deve atuar é justamente quando ela ocorre. É muito 

mais corriqueiro se deparar com a necessidade de atuar pelos revéis, do que 

defender os interesses de incapaz sem representante processual. Logo, é de 

extrema importância explorar e entender esse instituto. 

 

11.1. A REVELIA E O CURADOR ESPECIAL 

 

O Código de Processo Civil determina os efeitos da revelia, os quais podem 

ser encontrados nos seguintes artigos: 

Art. 344.  Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. 

Art. 345.  A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: 

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; 

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a 

lei considere indispensável à prova do ato; 

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. 

Art. 346.  Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos 

fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art344
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Parágrafo único.  O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 

 A fim de elucidar o motivo da atuação do curador especial quando se verifica 

a revelia, é necessário lembrar que nem sempre ela é voluntária. Como foi visto 

anteriormente, na maior parte das vezes a citação será de forma pessoal, por 

intermédio do Oficial de Justiça, ou pelos correios. Nessas hipóteses, serão 

reproduzidos todos os efeitos da revelia, posto que o réu tomou ciência e deixou que 

o processo prosseguisse, sem buscar sua defesa ou sem contestar os fatos 

alegados pelo autor na inicial. 

Esclarece-se que todos os fatos não contestados serão tidos como 

verdadeiros. Lembrando que, mais adiante, verificar-se-á que negar genericamente 

os pedidos, será equivalente a não se defender, visto que é necessário contestar 

cada pedido individualmente. 

 Em contrapartida, quando há a citação ficta, não se tem a certeza de que o 

réu de fato soube da ação, por conseguinte, não se poderia ignorar essas situações. 

Na verdade, na prática, a citação por edital é mais um cumprimento de formalismo 

do processo, pois a probabilidade de alguém ficar procurando seu próprio nome em 

diários oficiais e jornais é muito remota. 

Dessa maneira, sendo feita a citação, o processo continua a seguir. 

Entretanto, para que o processo produza todos seus efeitos não basta apenas a 

citação, deve se ter a certeza de que o réu tem ciência da mesma. Portanto, com o 

objetivo de não deixar o réu desamparado, atua o Curador Especial.  Isto posto, 

o processo prosseguirá seu caminho, visto que o demandado não ficará sem defesa 

e, portanto, estarão garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla 

defesa. O Curador Especial é um representante legal que deve acompanhar o 

processo em seu nome e defender os interesses do réu na ação. Não há cabimento 

para os efeitos da revelia, vez que há alguém defendendo seus direitos, como se o 

próprio réu ali estivesse. 

Ademais, há outra grande prerrogativa que a atuação do curador propicia ao 

réu, a suspensão dos efeitos da revelia. Alvim Netto assevera que: 

"tendo sido o revel citado por edital ou com hora certa, modalidades 

de citação ficta..., deverá o juiz dar ao réu curador especial, com 
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plenos poderes processuais. Nesta hipótese, apesar de existir 

revelia, não se pode falar em seus efeitos e tampouco em julgamento 

antecipado da lide"28 

 Por fim, cabe destacar que o curador especial possui prazo impróprio. Isso 

significa que: caso não cumpra a tarefa, o defensor será substituído e sofrerá 

sanções administrativas. Contudo, não ocorre a preclusão. 

 

 

12. DA CONTESTAÇÃO POR NEGAÇÃO GERAL 

 

O artigo 341 do CPC de 2015 determina de que maneira deve ser feita a 

contestação do réu. 

Art. 341.  Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre 

as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo se: 

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão; 

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a 

lei considerar da substância do ato; 

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 

conjunto. 

Parágrafo único.  O ônus da impugnação especificada dos fatos não 

se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador 

especial. 

 

 

Em processos ordinários o réu deve alegar na contestação toda a matéria de 

defesa, apresentar razões de fato e de direito em face ao pedido do autor. O réu 

                                            

28 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda, Manual de Direito Processual Civil. 16ª Edição. São Paulo: 

RT, 2013. 
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deve realizar uma impugnação específica dos fatos, sob pena de sofrer algumas 

consequências. Nas palavras de Lígia Bernardi (2002, p.63), “para o réu, o ônus das 

consequências severas advindas da inação, ou seja, a revelia e seus feitos, 

competindo-lhe, portanto, usar de seu direito de defesa e de reação contra o autor.”. 

Caso o réu negue por contestação geral será o mesmo que não impugnar. 

Essa negação genérica não é suficiente para evitar os efeitos da revelia, há a 

presunção de veracidade alegada pelo autor. Logo, é vedado ao réu impugnar 

genericamente aquilo que foi alegado pelo autor na inicial. No entanto, como 

veremos, essa regra não é exaustiva, pois possui exceções. 

Esta determinação não se aplica a três personagens: ao defensor público, ao 

advogado dativo e ao Curador especial, como é visto no parágrafo único. Para eles, 

há a possibilidade de contestar por negação geral. Isso ocorre porque, nos casos 

comuns, o advogado tem intimidade com seu cliente. Logo, ele pode alegar 

facilmente aspectos de fato e de direito; pois há um relacionamento com diálogo 

direto. Já nesses casos de exceção, não há um diálogo ou provavelmente ele não 

ocorrerá; por essa razão o Código retirou essa incidência da presunção e trouxe as 

exceções. 

No caso do Curador Especial, o encontro ou relacionamento entre 

representante e representado pode nem existir. É comum ele não conhecer o réu 

pessoalmente ou até mesmo a conjuntura dos fatos alegados. Não possui 

capacidade de investigação ou produção de provas que seriam de conhecimento do 

representado. Dessa forma, o legislador deu a faculdade de negar apenas de uma 

vez todas as acusações, e ainda, o réu não sofreria os efeitos da presunção de 

veracidade dos fatos não impugnados, evitando ser prejudicado por algum possível 

equívoco do Curador. 

Nelson Nery Junior fala do assunto com propriedade: 

“Com a contestação, ainda que genérica, do curador especial, os 

fatos tornaram-se controvertidos, incumbindo ao autor a prova dos 
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fatos constitutivos de seu direito, como se tivesse havido impugnação 

especificada.”29 

Dessa maneira, é possível garantir uma melhor defesa e assegurar o devido 

processo legal e os outros princípios vistos anteriormente.  

 

13. DA ATUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CURADOR ESPECIAL 

 

A atuação do curador especial não se esgota no tão estudado art.72 do CPC. 

É importante lembrar que caso esteja previsto na Lei especial, ele também deverá 

atuar. Como na Lei 8.842 de 1994, a qual dispõe sobre a política nacional do idoso. 

Prevê a atuação protetora do curador especial em favor do idoso. Isto é, nos casos 

de incapacidade judicialmente comprovada. Ocorrendo a interdição, é necessária a 

participação do curador. O curador especial deve fiscalizar se os interesses do idoso 

estão sendo protegidos e defendidos adequadamente. Só há a necessidade de 

nomeação caso o idoso esteja em situação de risco. 

Outro caso, bem interessante, é nos casos de protesto marítimo. Isto é, o 

registro lavrado no Diário de Navegação, no qual é relatado detalhadamente o 

ocorrido durante a viagem. Essa atribuição já estava prevista no CPC de 1973, 

disciplinado pelo artigo 1.218. O CPC de 2015 incluiu esse instituto entre os 

procedimentos de jurisdição voluntária, com o título “Da Ratificação dos Protestos 

Marítimos e dos Protestos Testemunháveis Formados a Bordo”. O dispositivo atual 

está nos artigos 766 ao 770. No art. 769 há uma citação expressa, cuida da oitiva 

daqueles que estão arrolados na petição inicial; para os eventuais ausentes, o juiz 

nomeará curador. 

 

14. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o 

papel do curador é importante em nosso sistema jurídico. Além disso, possibilitou o 

                                            

29 BERNARDI, Ligia Maria. O Curador Especial no Código de Processo Civil. 2 Edição. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. p.67. 
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entendimento de como esse instituto surgiu e quais consequências surgiram a partir 

da sua aparição.  

Dada à importância do assunto, tornou-se necessário o desenvolvimento de 

determinados assuntos para se ter o completo entendimento do tema. Portanto, 

foram estudados os principais princípios diretamente ligados a Curadoria Especial, o 

contraditório e a ampla defesa, e consequentemente o devido processo legal. 

Seguindo, elucidou-se os institutos do acesso à justiça; da gratuidade de 

justiça; e das funções institucionais da Defensoria Pública. Além disso, examinou-se 

a peculiar divisão de suas funções em típicas e atípicas. 

Nesse sentido, analisou-se a Instituição da Defensoria Pública e sua 

importante atuação. Outrossim, viu-se que por mais que a curadoria especial seja 

exercida pelo defensor, essa atribuição não está ligada a uma das principais 

características: dar assistência jurídica gratuita e integral aos hipossuficientes; mas 

sim, sua legitimidade é advinda da lei.  

Além disso, atentou-se para a diferenciação entre substituição e a 

representação processual exercida pelo curador. No caso, o representante não é 

parte, age em nome do representado. Já na substituição, o substituto age em nome 

próprio, defendendo direito alheio; como foi elucidado. 

Adiante, estudou-se o desenvolvimento do instituto da curadoria especial, 

com um enfoque no Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, abordando sua 

previsão legal e suas hipóteses de atuação. 

Não obstante, destaca-se que o Curador Especial garante que o réu possua 

seus interesses defendidos. Sua atuação se dará nas seguintes hipóteses: do 

incapaz sem representante legal; do incapaz com conflito de interesses com seu 

representante legal; do réu preso; do réu revel citado por edital; e do réu revel citado 

por hora certa. Todos os casos foram vistos separadamente, verificando as 

peculiaridades e detalhes de cada um. 

Vimos também que a atuação do curador no processo impede os efeitos da 

revelia, visto que o réu está legal e devidamente representado. Como foi dito, a 

revelia é o estado de fato gerado pela ausência da contestação; sua principal 

consequência é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. A fim de 

se evitar esse instituto, ficando o réu sem defesa, injustamente, nomeia-se o curador 

especial. 
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Ademais, verificou-se que o curador especial possui a prerrogativa da 

contestação por negação geral, a qual só é admitida em casos excepcionais 

previstos em lei. Porém, dada as circunstâncias, é notório e compreensível o 

legislador abrir essa exceção, como foi exposto. 

Por fim, constatou-se que, por mais que a atuação do curador seja mais 

frequente nos casos previstos no artigo 72 do CPC, ela não se exaure. Portanto, 

pode-se encontrar um curador especial atuando fora dessas situações elencadas. 
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