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Das partes e dos procuradores 

Exercício da função de curador especial:  

A curadoria especial é função da Defensoria Pública, nos termos do 

art. 4º, IV, da Lei Complementar 80/94 e art. 72, parágrafo 

único, CPC. 

 Onde a Defensoria não tiver sido instituída, a função caberá à 

Procuradoria Geral do Estado e entidades a ela conveniadas.  



Das partes e dos procuradores 

Ausência de nomeação do curador especial gera nulidade?  

Se ele for representante legal da parte, faltará um dos 

pressupostos processuais de validade, qual seja, a capacidade 

processual: haverá nulidade do processo.  

 Se for defensor do réu, não haverá nulidade se ele não sofrer 

prejuízo, ou seja, se o resultado lhe for favorável.  

 



Das partes e dos procuradores 

Integração da capacidade processual das pessoas casadas:  

 Outorga uxória ou marital 

CPC, Art. 73.  O cônjuge necessitará do consentimento do outro 

para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo 

quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. 

- Art. 1225, C.C. enumera os direitos reais (ex: ação 

reivindicatória, de usucapião, de imissão na posse etc).  



Das partes e dos procuradores 

- Não se exigirá a outorga uxória/marital:  

C.C., art. 1647 - Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos 

cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da 

separação absoluta: (...)  

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; 

 

C.C., art. 1656 - No pacto antenupcial, que adotar o regime de 

participação final nos aqüestos, poder-se-á convencionar a livre 

disposição dos bens imóveis, desde que particulares. 



Das partes e dos procuradores 

O polo ativo das ações que versem sobre direitos reais 

imobiliários:  

 

Se o bem pertence a só um dos cônjuges, só ele figurará no polo 

ativo, trazendo a outorga do outro (salvo quando a outorga não 

for exigida por lei).  

 

 Se o bem for de ambos, será indispensável a presença de ambos 

em litisconsórcio necessário (divergência doutrinária: há 

hipótese de litisconsórcio necessário ativo?!) 

 



Das partes e dos procuradores 

- Se o bem for de ambos e a ação for reivindicatória ou possessória 

(art. 1314, C.C. – cada condômino poderá sozinho defender a coisa 

toda), ou a demanda será proposta por ambos em litisconsórcio 

facultativo, ou só por um com o consentimento do outro (salvo os 

regimes de bens que não exigem tal consentimento).  

 


