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Pressupostos processuais de validade subjetivos 
 

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.  

 

 Integração da capacidade processual das pessoas casadas: 

 



Pressupostos processuais de validade subjetivos 
 

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. 

§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: 

I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o 

regime de separação absoluta de bens; 

II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato 

praticado por eles; 

III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família; 



Pressupostos processuais de validade subjetivos 
 

IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção 

de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. 

§ 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do 

réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por 

ambos praticado. 

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos 

autos. 

 

CPC, art. 74.  O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido 

judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, 

ou quando lhe seja impossível concedê-lo. 

 

 



Pressupostos processuais de validade subjetivos 
 

Parágrafo único.  A falta de consentimento, quando necessário e não 

suprido pelo juiz, invalida o processo. 

 

Regularização da capacidade processual e da representação processual: 

 

CPC, art. 76.  Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício. 



Pressupostos processuais de validade subjetivos 
 

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária: 

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; 

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; 

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, 

dependendo do polo em que se encontre. 

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de 

justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: 

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; 
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II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência 

couber ao recorrido. 

 

3. Capacidade postulatória:  

 

Pertence aos advogados e integrantes do Ministério Público, de modo que 

é obrigatória, salvo algumas exceções legais, a representação da parte 

em juízo por advogado legalmente habilitado.    

 

- Algumas exceções: Juizado Especial Cível (causas de até 20 salários 

mínimos), habeas corpus e ações trabalhistas. 

 

 

 

  

 

 


