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RESUMO 

 

 

O trabalho apresenta um estudo sistematizado da curadoria especial, 

focando especialmente em sua efetividade para a tutela de vulneráveis processuais. Após 

abordar a vulnerabilidade no âmbito do processo civil, indica que as hipóteses em que há 

previsão de atuação do curador especial são situações em que a parte está em condições de 

especial dificuldade para exercer plenamente seus direitos. É apresentado o histórico da 

curadoria especial até o contexto atual, em que passa a ser função institucional da 

Defensoria Pública. Analisa pormenorizadamente as peculiaridades da atuação do curador 

especial na tutela dos direitos do réu revel citado por edital ou com hora certa, do réu preso 

e do incapaz sem representante legal ou cujos interesses colidam com os de seu 

representante. A efetividade da curadoria especial é evidenciada pela forma com que a 

atividade é desempenhada em cada fase do processo. Além disso, apresenta análise de 

julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que tratam da atuação do curador especial, demonstrando 

que, em diversas oportunidades, o exercício desta função traz resultados positivos, ainda 

que parcialmente, ao litigante vulnerável. Aborda, ainda, dados sobre a curadoria especial 

no Estado de São Paulo, apontando que a quantidade de processos em que há esta atuação 

é proporcionalmente pequena em relação ao movimento judiciário total, bem como que o 

montante empregado diretamente para seu custeio é razoável. O trabalho expõe, ademais, a 

percepção de defensores públicos do Estado de São Paulo que exercem a atribuição de 

curadores especiais, por meio de questionário a eles aplicado. Por fim, conjugando todos os 

dados apresentados, demonstra que a curadoria especial é efetiva para garantir a ampla 

defesa e o contraditório das partes em situação de vulnerabilidade processual. 

 

 

Palavras-Chave: “curadoria especial”, “vulnerabilidade”, “efetividade”, “Defensoria 

Pública”. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research introduces a systemized study of the special curator´s activity 

by emphasizing its capacity to provide protection for those in situation of procedural 

vulnerability. Overcoming the study of the procedural vulnerability, the research shows 

that the legal rules that determine the special curator´s activity are related to litigants that 

are in special situations which compromise the practice of its legal rights in court. After 

providing the special curators development history, the research leads to the allocation of 

the curator function on to the Public Defender´s Office. The research also analyses the 

capacity of such activity in order to protect the rights of the defendant in default cited by 

edict, of the arrested defendant, and of the minor or disable group lacking legal capacity 

without legal guardian or trustee. Furthermore, the research checks out how the 

performance of the special curator activity is able to provide a way of overcoming harmful 

effects from procedural vulnerability in several stages of the civil procedure. Moreover, the 

research verifies case-laws regarding the special curator activity in the Brazilian Supreme 

Court of Justice, Brazilian Federal Court of Justice and State of São Paulo´s Court of 

Appeals. In several opportunities the results are well-founded to the litigant in procedural 

vulnerability. The information presented regarding the special curator´s activity in the State 

of São Paulo is able to demonstrate that the legal proceeding quantity and its direct costs 

are reasonable. An opinion poll on the special curator activities among the Public 

Defenders reveals their evaluation regarding this subject. Finally, the research put together 

all the information provided, concluding that the special curator´s activity is able to assist 

and assure the full defense and the right of adversary proceedings for those in procedural 

vulnerability situation. 
 

 

Key-Words: “special curator”, “vulnerability”, “eff ectiveness”, “Public Defender”. 



 

 

RIASSUNTO 

 

 

La ricerca concerne l’attività del curatore speciale, specialmente l’efficacia 

nel preservare i diritti delle persone in condizione procedurale vulnerabile. Dopo aver 

trattato della vulnerabilità procedurale, indica che le ipotesi in cui è previsto l’intervento 

del curatore speciale sono situazioni in cui la parte è in difficoltà per compiere atti dinanzi 

all’autorità giudiziaria. La ricerca presenta la storia del curatore speciale fino a quando 

diviene attribuzione dell’assistenza legale gratuita. Analizza come il curatore speciale 

agisce nella difesa del convenuto giudicato in contumacia, del reo detenuto e dell’incapace 

privo di rappresentante legale o i cui interessi confliggono con quelli del rappresentante. 

L'efficacia della sua attività è dimostrata dalla capacità di difendere i diritti dei soggetti 

vulnerabili in ogni fase del processo civile. Inoltre, presenta l'analisi della giurisprudenza 

della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia e del Tribunale di San Paolo,  

sull’attività del curatore speciale e dimostra che, in diversi casi, l'esercizio di questa 

funzione porta risultati positivi ai litiganti in condizione procedurale vulnerabile. La ricerca 

indica pure, dopo lo studio di diversi dati che si referiscono allo Stato di San Paolo, che la 

quantità di processi in cui si svolge quest’attività è proporzionalmente piccola rispetto al 

movimento giudiziario totale, ed anche che la somma impiegata direttamente per 

sostenerne le spese è ragionevole. La ricerca presenta, inoltre, l’opinione dei “defensori 

pubblici” che svolgono la funzione di curatori speciali, attraverso un questionario che gli è 

stato sottoposto. Infine, unendo tutti i dati presentati, dimostra che l´attività del curatore 

speciale è efficace per garantire la difesa legale ed il contraddittorio delle parti in 

situazione di vulnerabilità procedurale. 

 

Parole-chiave: “curatore speciale”, “vulnerabilità” , “efficacia”, “defensori pubblici”. 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho apresenta os principais aspectos da curadoria especial, 

demonstrando sua efetividade para a tutela dos direitos dos vulneráveis processuais.  

 

Aponta que a vulnerabilidade, considerada como a especial dificuldade do 

sujeito de exercitar seus direitos com plenitude perante o sistema de justiça, pode decorrer 

de situações processuais específicas, que causem desequilíbrio entre os litigantes. A 

curadoria especial seria, portanto, forma de garantir a ampla defesa e o contraditório das 

partes em posição de suscetibilidade. 

 

As hipóteses em que a legislação determina a atuação do curador especial 

indicam sua vocação para a tutela dos interesses de vulneráveis processuais. Ao réu revel 

citado por edital ou com hora certa é necessário garantir o contraditório real, pois é 

possível que não tenha conhecimento da demanda proposta, já que a citação foi obtida de 

maneira precária, por meio de uma ficção jurídica. O incapaz que não possui representante 

legal ou cujos interesses sejam colidentes com os de seu representante está em situação de 

clara vulnerabilidade, tanto que o legislador o impediu de atuar diretamente no processo. O 

réu preso, por sua vez, em razão da própria privação de liberdade, encontra limitações para 

a prática de atos processuais. Nas situações mencionadas, a atuação do curador especial 

preserva os interesses das partes, defendendo seus direitos e zelando pela observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

Após a abordagem dos principais aspectos da curadoria especial, sua 

natureza jurídica, as classificações possíveis e o histórico desta atividade, são destinados 

capítulos específicos para tratar das peculiaridades de cada uma das hipóteses de atuação 

do curador especial. Referidos capítulos enfocam o exercício da função em cada fase do 

processo, e como esta atuação pode contribuir para a eficácia da tutela dos interesses dos 

litigantes vulneráveis.  

 



Por fim, o trabalho trata, especificamente, da efetividade da curadoria 

especial, isto é, de sua aptidão para a garantia dos direitos da ampla defesa e do 

contraditório de partes em condição de especial vulnerabilidade, demonstrando que sua 

finalidade tem sido adequadamente observada. 

 

Este tema foi escolhido porque, embora a curadoria especial já fosse 

prevista em nosso ordenamento jurídico, foi incluída no rol das funções institucionais da 

Defensoria Pública pela Lei Complementar Federal n. 80, de 12 de janeiro de 1994, o que 

ensejou novas dúvidas sobre a importância desta atuação, bem como sobre as atribuições 

do defensor público no exercício desta função. A pesquisa demonstra que as hipóteses em 

que ocorre a atuação de curador especial referem-se a situações de vulnerabilidade no 

âmbito do processo, razão pela qual, em decorrência da interpretação ampla do conceito de 

necessitado, esta atribuição insere-se nas funções típicas da Instituição. 

 

A relevância do tema deve-se, principalmente, ao fato de que a curadoria 

especial tutela a vulnerabilidade no âmbito do processo, servindo para garantir a igualdade, 

o contraditório e a ampla defesa aos litigantes que possuem dificuldades para exercitar seus 

direitos com plenitude perante o sistema de justiça.  

 

Em contribuição original à ciência jurídica brasileira, o trabalho enfoca a 

atuação do curador especial sob a perspectiva da efetividade demonstrando, sob diversos 

prismas, sua aptidão para garantir um processo equilibrado, em que todas as partes tenham 

as mesmas condições de fazer valer suas alegações, participando e influindo decisivamente 

na convicção do juiz e, consequentemente, na tutela jurisdicional que será prestada. 

 

A originalidade da tese é verificada, desta maneira, na contextualização da 

curadoria especial como atribuição institucional da Defensoria Pública e na demonstração 

das implicações do exercício desta função. Além disso, apresenta estudo atualizado e 

inédito sobre julgados dos Tribunais pátrios que tratam da curadoria especial, 

demonstrando como esta pode ser efetiva e trazer reais benefícios ao jurisdicionado.  

 

Apresenta, ademais, dados do Estado de São Paulo que demonstram que a 

quantidade de processos que versam sobre o assunto é moderada, implicando em gastos 

razoáveis para o custeio direto do exercício desta atividade. A elaboração de gráficos e 



planilhas com o intuito de ilustrar as informações colhidas e de embasar as conclusões 

propostas resultam em um diagnóstico completo da curadoria especial, e na reafirmação de 

sua vocação para a tutela dos interesses daqueles que estão em situação desfavorável na 

relação processual. 

 

A tese preconiza, ainda, uma sensibilização dos operadores do direito sobre 

a função exercida pelo curador especial, no intuito de potencializar sua efetividade, 

chamando a atenção para a relevância da atividade e para a necessidade de que seja 

desempenhada com o afinco e a dedicação que lhe são inerentes. 

 

Quanto à metodologia empregada, a pesquisa realizada envolve uma série 

de atividades e estratégias de investigação com fontes de dados primários, ou seja, de 

elaboração e análise própria, enfocando quatro principais aspectos.  

 

A primeira atividade consiste no levantamento de informações referentes à 

atuação em curadorias especiais no Estado de São Paulo. Esta coleta de dados foi realizada 

na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com base em informações constantes do 

processo do Conselho Superior da Defensoria Pública n. 134/2011, do portal da 

transparência da Defensoria Pública e do Sistema de Pagamento de Advogados (SPA), 

gerenciado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 

(PRODESP). Os dados sobre o volume de atuação em curadorias especiais passaram a ser 

especificados na Instituição a partir de janeiro de 2011, de modo que se optou pela análise 

das informações referentes ao primeiro semestre deste ano.  

 

Foi realizada, também, uma pesquisa da jurisprudência relativa à atuação do 

curador especial no Supremo Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Para a identificação da 

proporção de acórdãos com referência à curadoria especial, a busca foi feita em todos os 

anos disponíveis para consulta online no portal da internet de cada Tribunal. Entretanto, 

para a construção do banco de dados contendo informações acerca dos recursos referentes 

à curadoria especial, foi necessário estabelecer um recorte temporal para o estudo realizado 

no âmbito do TJ/SP, devido ao elevado volume de processos sobre este tema – cerca de 2 

mil ao ano. Deste modo, optou-se pela realização da pesquisa nos julgados referentes ao 

primeiro semestre de 2011, em razão de sua atualidade e para a manutenção do mesmo 



período em que foram obtidas as informações sobre a atuação do curador especial no 

Estado de São Paulo, permitindo correlacionar e manejar em conjunto estes dados. O 

recorte temporal não foi aplicado à pesquisa realizada no STF e no STJ, em razão da 

menor quantidade de decisões abrangidas por estes Tribunais, tendo sido analisados todos 

os julgados sobre o assunto. 

 

Cumpre ressaltar que o objetivo do levantamento destes dados é a realização 

de uma análise exploratória e descritiva da jurisprudência referente à curadoria especial em 

cada Tribunal mencionado e não uma análise explicativa, que demandaria, entre outros 

fatores, um recorte temporal igual em todos os Tribunais pesquisados.1  

 

O banco de dados construído, que consta do Apêndice A, reúne informações 

sobre o número do processo, tipo de recurso, nome do relator, data de julgamento, 

classificação do assunto principal referente à curadoria especial e o tipo de resultado 

encontrado. Em razão da extensão, houve redução em relação ao banco de dados virtual 

original, em que a redação das ementas dos acórdãos também está colacionada. 

 

Os julgados analisados foram empregados, também, para exemplificar 

situações e afirmações formuladas ao longo da tese, especialmente quando abordada a 

atuação do curador especial nas diversas fases do processo. 

 

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a efetividade da 

atuação, foi aplicado um questionário aos defensores públicos do Estado de São Paulo que 

exercem a função de curador especial. O questionário foi encaminhado a, 

aproximadamente, 270 (duzentos e setenta) defensores e foram recebidas 108 (cento e oito) 

respostas.  

 

O resultado obtido por meio da aplicação dos questionários não pode ser 

generalizado para todos os defensores públicos do Estado de São Paulo, uma vez que os 

respondentes não foram selecionados aleatoriamente, mas auto-selecionados. Segundo 

Mario Triola,2 as pesquisas em que os próprios entrevistados decidem se serão incluídos, 

                                                 
1 WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à Econometria - Uma Abordagem Moderna. São Paulo: Thomson 
Learning, 2007. 
2 TRIOLA, Mario F. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1999. p. 7. 



em geral, não são representativas da população como um todo, pois frequentemente optam 

por participar apenas aqueles que já têm uma opinião firmada sobre o assunto. Desse 

modo, os resultados encontrados devem ser analisados apenas em relação ao universo de 

entrevistados, que constitui 40% (quarenta por cento) dos defensores públicos que exercem 

a atribuição de curadores especiais.3 Por outro lado, a análise exploratória destes dados 

representa um indicativo importante sobre a percepção desses defensores e é utilizada para 

embasar as conclusões propostas. As respostas a este questionário constam do Apêndice B, 

cujas informações foram reduzidas em relação ao banco de dados digital original, 

excluindo-se as opiniões e observações formuladas pelos entrevistados, em razão de sua 

extensão. 

 

A pesquisa abrangeu, outrossim, as modalidades documental e bibliográfica, 

com a análise de legislação atual e histórica. O método histórico é utilizado em capítulo 

próprio, para contextualizar a origem da curadoria especial e seu atual panorama. As notas 

sobre direito estrangeiro não foram reunidas em um capítulo autônomo, mas inseridas 

pontualmente na medida em que se revelaram úteis para o assunto tratado. 

 

O estudo empírico foi reunido ao teórico para esclarecimento das 

características da curadoria especial e para reforçar as conclusões acerca da efetividade 

desta função. O trabalho limitou-se a tratar da curadoria especial prevista no Código de 

Processo Civil, não abrangendo situações especificadas em legislações esparsas ou em 

outros ramos do direito. 

 

Desta maneira, as estratégias adotadas no estudo envolvem tanto abordagens 

quantitativas quanto qualitativas, procurando traduzir em números as informações e 

opiniões coletadas, classificadas e analisadas, mas, ao mesmo tempo, descrevendo e 

interpretando informações que não podem ser quantificáveis. 

 

Todo o levantamento dos dados e o enfoque apresentados foram realizados 

em contribuição original à ciência jurídica. A reunião das informações, o seu 

                                                 
3 Os resultados poderiam ser generalizados caso fosse selecionada uma amostra aleatória de 136 (cento e 
trinta e seis) defensores públicos para responder ao questionário, para um nível de confiança de 90% 
(noventa por cento) e erro amostral de 5% (cinco por cento). Para o cálculo da amostra cf. TRIOLA, Mario F. 
Introdução à Estatística, cit., passim. 



correlacionamento e as conclusões extraídas foram feitas de maneira inédita no presente 

trabalho. 



 

CONCLUSÃO 

 

 

1. A vulnerabilidade, que consiste na especial dificuldade do sujeito de 

exercitar seus direitos com plenitude perante o sistema de justiça, pode ser verificada no 

âmbito do processo, quando o litigante, em razão de situação determinada, esteja 

especialmente suscetível para a prática de atos processuais. A vulnerabilidade pode, 

portanto, ser reconhecida como decorrência de um aspecto particular da relação, que não 

condiz com o sujeito em si, mas com a sua inserção em determinado contexto. Sob este 

prisma, podemos falar em “vulnerabilidade processual”, que ocorre quando o litigante, em 

razão de circunstância processual determinada, está em condição de fragilidade na relação 

e, por esta razão, encontra dificuldades para o exercício de seus direitos. Trata-se de 

situação específica, que dificulta ou impede a parte de exercitar plenamente seus direitos 

no âmbito do processo. 

 

2. Situações processuais específicas, em que princípios constitucionais não 

sejam observados ou sejam relativizados, podem levar à configuração da vulnerabilidade 

processual de determinado litigante, que deverá receber especial atenção do Estado em 

virtude desta condição.  

 

3. O princípio da igualdade, reconhecido como orientador da democracia, 

norteia um sistema includente e que se preocupa com a tutela de grupos vulneráveis. O 

próprio reconhecimento da vulnerabilidade decorre do princípio da igualdade, na medida 

em que apenas pode ser considerado igual aquele que não está subjulgado por outro. No 

âmbito do processo, a igualdade implica no recebimento de tratamento igualitário pelos 

litigantes, para que tenham as mesmas oportunidades de fazer valer suas razões em juízo. 

O processo deve ser organizado de forma a evitar privilégios e a corrigir desigualdades, 

com o emprego de técnicas processuais, pelo legislador e pelo juiz, que possibilitem esta 

finalidade, principalmente porque as partes nem sempre possuem as mesmas condições 

econômicas, sociais e técnicas. Neste sentido, o tratamento desigual se justifica para 

permitir a superação de eventuais óbices e garantir a necessária paridade aos litigantes, 

mormente quando o desequilíbrio surge no próprio plano processual. A utilização de 



critérios distintivos é válida, neste contexto, para a manutenção da isonomia, 

principalmente quando considerada a especial vulnerabilidade de uma das partes. 

 

4. O princípio do contraditório, por sua vez, baseia-se na informação e na 

possibilidade de reação, garantindo à parte condições efetivas de participar da relação 

processual, influenciando na formação da convicção do magistrado, em igualdade de 

condições com os demais litigantes. As partes devem ser ouvidas e poder expor ao julgador 

os argumentos que pretendem ver acolhidos, de modo que sua participação colabore para a 

legitimação da decisão que será proferida. Eventual desequilíbrio no contraditório - que 

envolve os elementos informação, possibilidade de reação e participação - pode resultar na 

prestação de uma tutela jurisdicional injusta. 

 

5. O art. 9º do Código de Processo Civil elenca as situações em que haverá a 

atuação do curador especial: réu revel citado fictamente, incapaz sem representante legal 

ou cujos interesses sejam colidentes com os de seu representante, e réu preso. Nestas 

hipóteses, há a configuração da vulnerabilidade processual da parte, diante da patente 

dificuldade de exercitar com plenitude seus direitos no processo. 

 

6. No que se refere ao réu revel citado por edital ou com hora certa, verifica-

se que estas formas de citação mitigam o princípio do contraditório, porque o elemento 

informação - que visa permitir a reação e, via de consequência a participação-, não está 

configurado de maneira confiável, pois não se pode assegurar que o réu possui 

conhecimento do processo contra ele ajuizado. Reconhecida a vulnerabilidade técnica e 

informacional, sua defesa é garantida mediante o exercício da curadoria especial, critério 

distintivo legítimo em razão da condição de desequilíbrio em que está o réu. A atuação do 

curador é forma de conferir efetividade ao contraditório obtido de maneira precária, por 

meio de uma presunção legal, além de evitar que o processo fique indeterminadamente 

obstado. Busca impedir o absoluto cerceamento do direito de defesa através do 

restabelecimento do equilíbrio processual, garantindo a isonomia processual e reduzindo a 

desigualdade gerada pela citação presumida. Permite um tratamento paritário que garanta 

que o processo se desenvolva segundo os princípios do contraditório e do devido processo 

legal. O curador especial, portanto, compensa a suscetibilidade causada pela ausência do 

réu. 

 



7. A incapacidade é fator de vulnerabilidade que demanda especial atenção 

do Estado. Nas situações em que o incapaz não possua representante legal ou quando seus 

interesses colidam com os de seu representante, ser-lhe-á dado curador especial para a 

defesa de seus direitos no processo específico em que figura como parte, para que possa 

litigar em condições equânimes. É medida assecuratória dos interesses processuais do 

incapaz, que tutela sua vulnerabilidade (processual) constatada no caso concreto. 

 

8. A privação da liberdade também acarreta limitação à possibilidade de 

prática de atos processuais. A previsão de atuação do curador especial em favor do réu 

preso decorre de sua dificuldade para contratar advogado, reunir provas e acompanhar o 

processo. A situação de prisão inegavelmente retira sua ampla possibilidade de defesa, de 

modo que a atuação do curador especial é forma de garantir a equalização da relação 

processual e o exercício desta defesa com plenitude. 

 

9. O mecanismo da curadoria especial remonta às Ordenações do Reino, que 

estabeleciam que aos menores seria dado curador especial para a lide, que jurava defender-

lhes o melhor que pudesse. A curadoria à lide foi mantida no Decreto n. 737, de 1850, que 

já previa a designação de curador especial ao réu citado por edital que permanecesse revel, 

e ao preso, ainda que possuísse advogado constituído. Tais dispositivos foram mantidos 

nas legislações posteriores, com pequenas alterações. O Código de Processo Civil de 1939 

manteve a nomeação de curador especial ao incapaz sem representante legal ou cujos 

interesses conflitassem com os de seu representante e incluiu a nomeação de curador ao 

revel citado com hora certa, mantendo esta previsão caso a revelia decorresse da citação 

por edital. Além disso, restringiu a atuação do curador especial em favor do preso aos 

casos de revelia. No Código de Processo Civil atual, tais disposições foram reiteradas no 

art. 9º. 

 

10. Embora a curadoria especial não constasse do rol de atribuições previsto 

na Lei Orgânica nacional do Ministério Público, esta atividade foi por ele desenvolvida em 

alguns Estados da Federação que, inclusive, a regulamentaram. No Estado de São Paulo ela 

foi exercida, a par da função de custos legis, até o ano de 1991. Principalmente em razão 

do advento da Constituição Federal de 1988, o exercício da curadoria especial tornou-se 

ainda mais incompatível com suas novas atribuições institucionais, o que deixou uma 

lacuna acerca da competência para o exercício desta função. 



 

11. Posteriormente, a Lei Complementar Federal n. 80/1994, que 

regulamenta a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 

prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, incluiu a curadoria especial 

como uma das atribuições desta Instituição, suprindo a omissão até então existente.  

 

12. A dilatação do conceito de necessitado, que passa a incluir, além da 

ausência de recursos financeiros, a ausência de recursos jurídicos, sociais, informacionais, 

técnicos e organizacionais, ou seja, todos aqueles a quem o Estado deve assegurar o 

contraditório e a ampla defesa porque estão em condição de vulnerabilidade, propicia uma 

visão abrangente e multifacetada à garantia constitucional do acesso à justiça. A ampliação 

e modernização do conceito de necessitado estende a atuação da Defensoria Pública para a 

tutela daqueles considerados carentes sob o aspecto jurídico, o que inclui os vulneráveis 

processuais, como o réu revel citado fictamente, o incapaz e o preso.  

 

13. Neste cenário, perde força a divisão entre funções típicas e atípicas da 

Defensoria Pública, que leva em consideração apenas a necessidade de avaliação da 

situação econômico-financeira da parte no caso concreto. A tipicidade de suas funções, na 

verdade, está correlacionada com a atuação que lhe é peculiar, que se volta para o 

atendimento dos necessitados em sentido amplo. A inclusão da curadoria especial no rol de 

atribuições da Defensoria Pública é decorrência da própria vocação institucional para a 

defesa dos desfavorecidos, ainda que a vulnerabilidade se dê no âmbito do processo. Sob 

este prisma, a curadoria especial figura como atribuição típica da Instituição, diante do 

escopo de garantia da igualdade e do direito ao contraditório e à ampla defesa de 

vulneráveis processuais. 

 

14. Embora seja função institucional típica da Defensoria Pública, nos locais 

em que ela não está instalada, a curadoria especial pode ser exercida por membros do 

Ministério Público, quando houver autorização da lei local para tanto, ou por advogados 

nomeados pelo juízo. 

 

15. A curadoria especial visa proporcionar o equilíbrio do processo em que 

uma das partes está em situação de vulnerabilidade, garantindo a observância do devido 

processo legal e dos princípios da isonomia, da ampla defesa e do contraditório. Tutela os 



interesses daquele que está em condições de especial dificuldade para o exercício de seus 

direitos com plenitude. 

 

16. A curadoria especial processual não se confunde com a curadoria 

especial de direito material, disciplinada pelo Código Civil. Essa última é instituto 

protetivo dos incapazes, e possui finalidade assistencial, de caráter supletivo da 

capacidade, de modo que cabe ao curador material reger a pessoa e administrar os bens do 

incapaz. Por outro lado, a curadoria especial processual leva em consideração a 

vulnerabilidade do litigante no processo específico, não abrangendo todas as hipóteses de 

incapacidade, mas apenas o incapaz que não possui representante legal e aquele cujos 

interesses sejam conflitantes com os de seu representante, estendendo-se, também, ao 

ausente e ao preso. Envolve questões eminentemente processuais e se restringe aos limites 

do processo em que é exercida. 

 

17. A curadoria especial pode ser classificada, sob o prisma da 

vulnerabilidade, em própria e imprópria. A curadoria especial própria abrange as situações 

em que a vulnerabilidade se restringe ao âmbito do processo, de modo que esta condição 

está limitada à relação jurídica processual determinada (por exemplo: réu revel citado por 

edital ou com hora certa, incapaz com interesses colidentes com os de seu representante 

legal). A curadoria especial imprópria, por sua vez, ocorre nas hipóteses em que situação 

de vulnerabilidade está relacionada ao próprio sujeito, e não será suprida pela atuação do 

curador especial (por exemplo: incapaz sem representante legal e réu preso). Nestes casos, 

a situação de vulnerabilidade não é provisória, de modo que a atuação do curador especial, 

que é restrita ao caso concreto, não será apta a sanar esta condição, mas apenas mitigá-la 

no processo específico. 

 

18. Sob o aspecto da possibilidade de contato com o interessado, a curadoria 

especial pode ser direta (possibilidade de contato) ou indireta (impossibilidade de contato). 

Será direta quando se referir ao preso e ao incapaz, e indireta quando tutelar os interesses 

do réu revel fictamente citado. Esta classificação demonstra as hipóteses em que o curador 

especial deve buscar o atendimento pessoal da parte, que pode influir diretamente na 

qualidade da defesa apresentada e na efetividade de sua atuação. 

 



19. No que se refere à qualidade do sujeito, a curadoria especial pode ser 

dividida em: ausente, incapaz e preso. Este foi o critério adotado para a divisão dos 

capítulos desta tese. 

 

20. Embora exista controvérsia acerca da natureza jurídica da curadoria 

especial, trata-se de forma de substituição processual, atuando o curador especial como 

parte. Ele exerce a função em nome próprio, defendendo direito alheio. Age, claramente, 

em defesa dos direitos do curatelado, sendo-lhe atribuídos apenas ordinariamente os 

poderes processuais relacionados à gestão do processo. A previsão legal expressa atende a 

requisito para a configuração da legitimação extraordinária e, sem esta outorga legal, os 

direitos do vulnerável processual poderiam sofrer inegáveis prejuízos. O curador especial 

atua como substituto da parte vulnerável, defendendo seus interesses, mas em nome 

próprio. 

 

21. No que concerne à citação ficta, o Código de Processo Civil previu duas 

modalidades de citação no intuito de evitar que o processo fique obstado em razão da não 

localização de um dos litigantes. Com o escopo de assegurar o acesso à justiça, foi criada 

uma ficção jurídica que flexibiliza o direito de participação do réu e, em contrapartida, 

estabelece uma forma especial de tutela de seus direitos, mediante a atuação do curador 

especial. O curador especial preserva o direito à ampla defesa do réu que, se pessoalmente 

citado, provavelmente se defenderia. Como estas modalidades de citação ficta são 

excepcionais, devem ser observados diversos requisitos legais impostos para que se 

aperfeiçoem. 

 

22. Para que se legitime a atuação do curador especial, além da realização 

da citação por edital ou com hora certa, o réu deve permanecer revel, isto é, deve manter-se 

inerte, desatendendo por completo ao ônus de responder e de comparecer ao processo. A 

falta de resposta no prazo legal, nos casos de citação ficta, leva à atuação do curador 

especial para a garantia do contraditório necessário.  

 

23. Conforme o sistema adotado por cada legislação, a revelia pode 

acarretar diferentes efeitos. O legislador brasileiro filiou-se ao sistema da ficta confessio, 

de modo que, diante da revelia do réu, reputam-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

que fica dispensado de prová-los. A revelia permite, ainda, que o juiz profira o julgamento 



antecipado da lide diante da incontrovérsia dos fatos, além de correrem os prazos contra o 

revel independentemente de sua intimação. 

 

24. Em que pesem os mencionados efeitos da revelia, sua incidência é 

afastada nas hipóteses em que esta decorra de citação realizada de maneira ficta, em razão 

da impossibilidade de certeza de que o revel conhece a ação contra ele proposta. Assim, a 

despeito da configuração da revelia, não há a incidência de seus efeitos. A não aplicação 

dos efeitos da revelia aos casos de citação ficta é garantia de contraditório efetivo e da 

manutenção da paridade de armas pois, de outra forma, a efetividade da atuação do curador 

especial ficaria sobremaneira mitigada. 

 

25. Ao curador especial não se aplica o ônus da impugnação específica, 

porque desconhece os fatos narrados na exordial e, normalmente, não possui elementos 

para impugná-los detalhadamente. Por esta razão, os fatos apresentados na inicial restarão 

controvertidos, ainda que a defesa apresentada seja genérica. Admite-se, portanto, que o 

curador apresente defesa por negativa geral, embora seja recomendada sua utilização como 

tese subsidiária ou residual, apenas quando não houver elementos que possam ser 

apontados na defesa do fictamente citado. A negativa geral é mecanismo que permite a 

superação do óbice ao exercício do contraditório, afastando a presunção de veracidade das 

alegações do autor. Desta maneira, permanece com o demandante o ônus normal de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, conservando-se a regra geral de distribuição do ônus 

da prova estabelecida no art. 333 do Código de Processo Civil. Também a possibilidade de 

julgamento antecipado da lide com base na revelia fica afastada, devendo ocorrer a 

adequada instrução probatória para a formação da convicção do magistrado que, quando 

não conseguir formá-la, deverá julgar improcedente a demanda. Em que pese a 

impossibilidade de julgamento antecipado da lide com base na revelia, este pode ocorrer 

quando a questão versada for exclusivamente de direito, ou não houver necessidade de 

produção de provas em audiência (art. 330, I, CPC). 

 

26. O principal dever do curador especial é o de apresentar a defesa do 

vulnerável processual, na maioria das vezes sob a forma de contestação. Obrigatoriamente 

deverá fazê-lo, ainda que por meio de negativa geral (atividade mínima). Sua função, 

entretanto, deve ser desempenhada de maneira diligente, buscando elementos que 

possibilitem a apresentação da defesa mais efetiva possível. 



 

27. O curador especial deve participar ativamente do processo, indicando as 

provas que pretende produzir, acompanhando a instrução probatória, manifestando-se e 

recorrendo, sempre que cabível. Não pode realizar nenhum ato que implique disposição de 

direitos, renúncia, confissão, transação ou reconhecimento jurídico do pedido, porque não 

possui poderes especiais para tanto, e também sob pena de ferir o contraditório e 

desequilibrar a relação processual. Não deve desistir de recursos interpostos e deve 

responder a eventuais recursos da parte contrária. Além disso, pode formular todo o tipo de 

exceção e oferecer impugnação ao valor da causa. Em prol da defesa do ausente, o curador 

especial tem ampla possibilidade de atuação, especialmente quando de sua omissão puder 

resultar prejuízo para a realização daquele ato, pelo interessado, em outra oportunidade. 

Assim, eventualmente poderá demandar, desde que seja necessário à tutela dos interesses 

do vulnerável processual, evitando o perecimento de seus direitos, mas sua atuação deve 

estar sempre cingida à lide. Os limites de sua atuação estão intimamente relacionados à 

amplitude da defesa que deve exercer, garantidos todos os meios possíveis e necessários 

para a manutenção da igualdade processual e da paridade de armas. 

 

28. A possibilidade de o curador especial provocar a intervenção de 

terceiros é controversa. No que se refere à nomeação à autoria, por ter caráter defensivo e 

não implicar risco de prejuízo aos interesses do réu, o curador poderá fazê-la nas hipóteses 

cabíveis. A denunciação da lide, por sua vez, por estar associada ao direito de regresso e 

buscar a economia processual, deverá ser requerida pelo curador apenas nos casos de 

evicção, cuja omissão pode acarretar a perda do direito. Nas demais hipóteses, como não 

ocorre a perda do direito de regresso, a própria parte poderá exercê-lo oportunamente, de 

modo que o curador apenas deverá fazê-lo se verificar algum risco de perecimento, como a 

iminência de prescrição, por exemplo. Quanto ao chamamento ao processo, que amplia o 

pólo passivo em razão de fiança ou solidariedade, trata-se de mera convocação para a 

formação de litisconsórcio, que pode ser exercida pelo curador especial. 

 

29. O curador especial atuará apenas em substituição a réus certos 

(determinados ou determináveis, ainda que em local incerto). Nos casos de réus incertos e 

desconhecidos, a citação por edital visa somente dar publicidade acerca da existência do 

processo a eventuais interessados, não havendo a atuação do curador especial porque 

sequer é sabido se tais pessoas efetivamente existem. Os interesses indeterminados são 



tutelados pelo fiscal da lei, e não pelo curador especial. Também nos protestos, 

notificações e interpelações, que apenas buscam dar ciência de um fato, situação ou relação 

jurídica, promover a conservação e ressalva de direitos, ou manifestar qualquer outra 

intenção de modo formal, não haverá a atuação de curador especial, já que não existe 

sequer a previsão de apresentação de defesa neste tipo de processo, e tampouco o 

prossegue o feito após o cumprimento do ato determinado. 

 

30. Como a apresentação de defesa pelo curador especial torna 

controvertidos os fatos aduzidos pelo autor na inicial, no mais das vezes não é cabível o 

julgamento antecipado da lide, devendo o autor provar e o réu contraprovar suas alegações. 

Para tanto, pode o curador especial indicar as provas que pretende produzir acerca das 

questões controversas e pertinentes. A produção das provas por ele requeridas, desde que 

relevante para o julgamento do processo, deve ser admitida, na medida em que se trata de 

instrumento hábil à demonstração de suas afirmações, além do meio apto a formar a 

convicção do julgador sobre a veracidade das alegações das partes. O direito de provar é 

inerente à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois 

permite a adoção da solução mais justa para o processo. Além da atuação do curador 

especial, pode o juiz também interferir ativamente na instrução probatória, garantindo a 

igualdade entre os litigantes, especialmente quando um deles estiver em posição de 

desvantagem, buscando equilibrar estas diferenças. Assim, ao magistrado cabe desenvolver 

atividades probatórias quando imprescindíveis à correta apuração dos fatos, propiciando a 

adequada prestação da tutela jurisdicional. Além disso, a teoria da carga dinâmica da prova 

permite a distribuição diferenciada do encargo de provar, atribuindo-se o ônus probatório à 

parte que possui melhores condições de suportá-lo, sendo especialmente valiosa nas 

hipóteses em que um dos litigantes é processualmente vulnerável. Desta forma, o curador 

especial possui a mesma possibilidade de requerer a produção de provas do que qualquer 

outra parte presente e deve participar ativamente da fase instrutória, devendo o julgador 

manter-se atento à condição de especial vulnerabilidade do ausente. 

 

31. A atuação do curador especial em processos de execução já foi alvo de 

intensa controvérsia, principalmente quanto à possibilidade de oposição de embargos. A 

questão restou pacificada com a edição da Súmula 196 do STJ, que reconheceu a 

legitimidade do curador especial para a sua apresentação. O curador especial também está 

legitimado para opor embargos ao mandado monitório e embargos de terceiro. No que se 



refere ao cumprimento de sentença, o curador especial que atuou na fase cognitiva 

continuará desempenhando suas funções na fase executiva, com a faculdade de apresentar 

impugnação nos termos do art. 475-L, CPC, podendo, ainda, requerer a atribuição de efeito 

suspensivo a esta impugnação, nas hipóteses legais. A despeito disso, haverá necessidade 

de intimação do próprio devedor para o cumprimento voluntário da sentença sob pena de 

incidência de multa, nos termos do disposto no art. 475-J, CPC, sendo ineficaz a intimação 

do curador especial para esta finalidade. 

 

32. Haverá a atuação do curador especial quando o incapaz não possuir 

representante legal ou quando seus interesses forem colidentes com os de seu 

representante. Embora esta atividade não tenha sido exercida pelo Ministério Público, em 

razão da incompatibilidade com suas demais atribuições, a legislação não restringe a 

atuação da Defensoria Pública em curadorias especiais, de forma que esta hipótese também 

integra suas funções institucionais. Cumpre ressaltar que a curadoria especial restringe-se 

ao processo, e difere da curadoria de direito material, que abrange a responsabilização pela 

pessoa e pelos bens do incapaz. Nas situações de ausência de representante legal, o 

magistrado poderá, desde logo, nomear representante definitivo ao incapaz, se competente 

para tanto. Caso esta solução não seja possível, haverá a atuação do curador especial, 

impedindo que o processo fique obstado. O curador atua para garantir a efetivação do 

contraditório e da ampla defesa em razão da vulnerabilidade no âmbito do processo, bem 

como para não prejudicar o andamento do feito. Na hipótese de incapaz cujos interesses 

sejam conflitantes com os de seu representante legal, esta colidência normalmente será 

pontual e específica para a lide, não alterando a circunstância de que possui um 

representante definitivo para os demais atos de sua vida civil, não estando em situação de 

vulnerabilidade permanente. O conflito de interesses que enseja a atuação do curador deve 

ser real e não meramente hipotético, até porque, no mais das vezes, o representante é quem 

melhor pode zelar pelos interesses do incapaz. 

 

33. Nas interdições requeridas pelo Ministério Público há a necessidade de 

atuação de curador especial para o resguardo dos interesses do interditando, garantindo a 

observância do contraditório e do devido processo legal, buscando a produção de provas, a 

avaliação da idoneidade daquele que se pretende nomear seu representante, bem como a 

necessidade de prestação de contas, se houver bens em seu nome. O curador especial zelará 

pelos direitos humanos do interdito, principalmente buscando a adoção de estratégias não 



limitadoras de sua liberdade. Tal atuação se coaduna com os princípios para a proteção de 

pessoas acometidas de transtorno mental, aprovados pelas Nações Unidas, que preveem a 

necessidade de representação por advogado, sempre que houver uma decisão que possa 

acarretar a perda da capacidade civil do sujeito. O papel do curador especial, neste 

contexto, é o de zelar pelos interesses do interditando, pela comprovação de sua 

incapacidade de acordo com padrões médicos internacionais, cuidando para que sua 

opinião seja considerada nas decisões que o afetam, defendendo a não banalização das 

curatelas provisórias, a extensão limitada do caráter da interdição e a utilização 

excepcional de eventuais internações, tudo em respeito às diferenças e à autonomia dos 

sujeitos. Verifica-se tendência ampliativa da participação da Defensoria Pública nos 

processos de interdição, como forma de contribuir para a consolidação dos princípios da 

reforma psiquiátrica, conforme prevê o Projeto de Lei da Câmara n. 8.046/2010. 

 

34. Ao réu demente ou impossibilitado de receber a citação será dado 

curador especial, com atuação limitada ao feito. A incapacidade, neste caso, é constatada 

no ato citatório e, após a comprovação desta condição pelo perito, se a nomeação de 

representante legal definitivo não for possível, atuará o curador especial na defesa do 

incapaz, de forma restrita ao processo. 

 

35. A atuação do curador especial em substituição a incapaz sem 

representante legal ou cujos interesses sejam conflitantes com os de seu representante deve 

ser precedida de tentativa de contato pessoal com o interessado, para a obtenção de 

elementos que permitam o fiel desempenho do direito à ampla defesa. Para tanto, o 

defensor poderá valer-se de auxílio da equipe multidisciplinar para facilitar a comunicação 

entre os envolvidos, verificando se há questões relevantes de interesse da parte a serem 

arguidas no processo, zelando para que sua opinião seja considerada e admitida nas 

decisões que a afetem, de modo que sejam respeitadas as diferenças e sua autonomia. A 

curadoria especial, portanto, permite a observância dos interesses do incapaz, bem como 

garante a paridade de armas e o contraditório no litígio. O contato pessoal com o 

interessado, quando possível, otimiza a atuação do curador especial no caso concreto e 

permite a maior eficiência no exercício do direito de defesa. 

 

36. O cerceamento da liberdade dificulta o exercício da ampla defesa em 

processos judiciais, além de tornar difícil a nomeação de advogado, a reunião de provas e o 



acompanhamento processual. Por esta razão, o legislador previu a atuação de curador 

especial em favor do réu preso, que está em situação de grande vulnerabilidade decorrente 

da própria restrição ao seu direito de ir e vir. Tendo em vista que o preso está em local 

sabido, o curador especial deverá buscar contato direto com ele, visando colher elementos 

para a apresentação de uma defesa efetiva. Poderá requisitar a sua presença, além de poder 

entrevistar-se pessoalmente, no local em que estiver recolhido. Outras formas sugeridas de 

contato são a entrevista com seus familiares e as correspondências, principalmente quando 

o local da prisão for diverso do local em que tramita o processo. A atuação do curador 

especial em favor do réu preso que constitui advogado é controvertida. Embora a intenção 

do legislador tenha sido claramente determinar esta atuação, entendemos que não há 

justificativa para esta tutela se, mesmo diante da privação da liberdade, o preso contratou 

advogado para sua defesa. Por esta razão, sugerimos a alteração da redação do dispositivo 

legal para a exclusão desta hipótese, mantendo-se a atuação do curador especial apenas nos 

casos em que o réu preso permanecer revel. 

 

37. A efetividade da atuação do curador especial está na consecução do 

objetivo de garantir a observância do contraditório e da ampla defesa dos vulneráveis 

processuais, colaborando com a própria efetividade do processo ao evitar que fique 

obstado em razão da não localização do réu, da incapacidade da parte ou de sua situação de 

prisão. Esta efetividade é demonstrada, no presente trabalho, sob quatro aspectos 

diferentes.  

 

38. A efetividade da função do curador especial é abordada, primeiramente, 

nas diversas fases do processo, apontando-se a forma como pode atuar para que sua 

presença seja apta a garantir o devido processo legal e o direito ao contraditório. A 

presença do curador especial pode ser especialmente importante na verificação da 

vulnerabilidade do litigante que determina sua atuação, na indicação de nulidades de 

citação e outras que verificar no curso do processo, e na observância dos pressupostos 

processuais e condições da ação. Tem a faculdade de apresentar as exceções legalmente 

previstas e impugnação ao valor da causa. A defesa poderá abranger quaisquer matérias de 

fato e de direito que possam ser opostas ao pedido formulado pelo autor. A apresentação de 

defesa pelo curador especial é obrigatória, ainda que ofertada genericamente. Além disso, 

pode indicar provas a serem produzidas, participando da fase instrutória, e influindo 

decisivamente no resultado do julgamento. Foram apontadas, também, decisões que 



ilustram a efetividade desta atuação, que pode levar ao êxito total ou parcial em favor do 

vulnerável processual. A ausência do curador especial nas hipóteses legais acarreta a 

nulidade dos atos processuais a partir do momento em que esta atuação deveria ter 

ocorrido, salvo se não houver prejuízo ao interessado. 

 

39. Sob o segundo aspecto, estudo da jurisprudência referente ao curador 

especial demonstrou que no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça 

há pequena quantidade de julgados que se referem a esta atividade e, em sua maioria, 

versam sobre questões formais, como a necessidade de atuação do curador no caso 

concreto, o cabimento de sua atuação em execuções, execuções fiscais e ações monitórias, 

honorários advocatícios, custas e verbas sucumbenciais, homologação de sentenças 

estrangeiras e validade da citação realizada. Isso demonstra tanto a dificuldade no 

preenchimento dos requisitos legais para a admissibilidade dos Recursos Especiais e 

Extraordinários, como a baixa litigiosidade desta atividade, que normalmente limita-se às 

Primeira e Segunda Instâncias. Além disso, a análise dos dados coletados demonstra que a 

atuação do curador especial nestes Tribunais não implica na destinação de significativos 

recursos públicos, nem contribui para o acúmulo de processos. 

 

40. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a análise dos julgados 

referentes ao primeiro semestre do ano de 2011 demonstrou quadro diverso. Neste 

Tribunal, a grande maioria das decisões refere-se a recursos do curador ou da parte 

contrária envolvendo questões de mérito ou preliminares atinentes ao próprio processo. A 

quantidade elevada de recursos interpostos pela parte contrária demonstra a diversidade de 

decisões de Primeira Instância que favorecem, em alguma medida, o vulnerável processual. 

Do total das decisões que abrangem recursos do curador, da parte contrária, do 

litisconsorte, de ambas as partes e da parte ausente, 45% (quarenta e cinco por cento) 

favorecem o curador especial em alguma medida, sendo que destas, 27% (vinte e sete por 

cento) são totalmente favoráveis (isto é, representam demandas julgadas improcedentes, 

extintas ou cujo resultado favoreça integralmente o vulnerável processual). Como 

resultados parcialmente benéficos comumente obtidos, elencamos a redução de taxas de 

juros, multas, o afastamento de comissão de permanência, redução do valor de 

indenizações, afastamento da prisão civil etc. Outros assuntos de relevo identificados 

versam sobre custas, honorários advocatícios e sucumbência, necessidade de atuação de 

curador no caso concreto, validade da citação, possibilidade de o Ministério Público 



exercer a curadoria especial, atuação em execuções, execuções fiscais e ações monitórias e 

necessidade de intimação pessoal para incidência da multa prevista no art. 475-J, CPC. Em 

que pese a quantidade elevada de decisões versando sobre a curadoria especial no Tribunal 

de Justiça, constatamos que, cotejada com a quantidade total de recursos julgados no 

mesmo período, este número não é significativo. Assim, a relação “custo X benefício” 

desta atuação é bastante positiva, pois apresenta grande perspectiva de êxito, no sentido de 

garantir a igualdade e a ampla defesa do vulnerável processual em decisões que, em 

alguma medida, são favoráveis a ele. O custo empregado é pequeno, tendo em vista que os 

recursos referentes à atuação do curador especial representam diminuta parcela do 

montante total de julgados no período. 

 

41. O perfil da curadoria no Estado de São Paulo, terceira faceta abordada, 

demonstrou que esta função é exercida pela Defensoria Pública desde a sua criação e, nos 

locais em que não está instalada, é desempenhada por advogados dativos nomeados nos 

termos de convênio mantido com a Ordem dos Advogados do Brasil/SP. No primeiro 

semestre de 2011, defensores e advogados atuaram como curadores especiais em 20.562 

(vinte mil quinhentos e sessenta e dois) processos. A quantidade de curadorias realizadas 

equivale a menos de 2% (dois por cento) do movimento judiciário total referente aos feitos 

cíveis distribuídos no período. Além disso, embora o valor diretamente utilizado para 

custear o exercício desta função seja alto, corresponde a apenas 2% (dois por cento) do 

orçamento total da Defensoria Pública. O valor gasto com curadorias especiais, no 

semestre, para cada mil habitantes do Estado de São Paulo corresponde a R$ 129,62 (cento 

e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos). Desta forma, o montante empregado para 

custear o exercício da curadoria especial não se mostra excessivo. Além disso, a clientela 

revela-se razoável se comparada à quantidade de processos manejados pela Defensoria 

Pública, pelos advogados dativos e pelo Poder Judiciário, principalmente quando 

considerada a relevância desta atuação para a garantia do direito à ampla defesa e os 

benefícios que dela advém para o jurisdicionado. 

 

42. A quarta perspectiva leva em consideração a percepção dos defensores 

públicos do Estado de São Paulo que exercem a função de curadores especiais, e foi obtida 

por meio da aplicação de questionário sobre o exercício desta atividade. Os resultados 

demonstram que a grande maioria dos entrevistados avalia que a curadoria especial é 

importante, embora as respostas relativas à efetividade desta atuação, no que se refere à 



garantia da ampla defesa, sejam variáveis quando é abordada a tutela do réu revel citado 

fictamente, do incapaz e do preso. Também constatou-se que a maioria dos respondentes 

entende que sua atuação é capaz de influir decisivamente na convicção do juiz e, 

consequentemente, na tutela jurisdicional que será prestada, o que demonstra que o 

desempenho desta função não é apenas formal, mas envolve esforços e dedicação que lhe 

são inerentes. A porcentagem média estimada de curadorias especiais ganhas é de 10,45% 

(dez por cento e quarenta e cinco décimos). A ausência de contato com o interessado foi 

apontada como um dos grandes desafios ao bom desempenho desta atribuição. A maior 

parcela dos entrevistados avalia que, mesmo com eventuais limitações, o exercício da 

curadoria especial colabora para a observância do devido processo legal e da ampla defesa 

atingindo, portanto, seus objetivos. 

 

43. As informações apresentadas demonstram, sob os quatro aspectos 

indicados, a efetividade da curadoria especial. A importância da atividade é reconhecida 

justamente por tutelar os direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade processual. A 

efetividade pode ser verificada não somente diante da quantidade de êxitos obtidos 

(resultados favoráveis ou parcialmente favoráveis em sentenças e recursos), mas 

principalmente em razão da consecução dos princípios constitucionais da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal, com ênfase na possibilidade de garantir a todos os 

litigantes o direito a uma defesa, ainda que mínima. O exercício da função está ocorrendo e 

vem sendo desempenhado com afinco, embora faltem diretrizes e estratégias que poderiam 

melhor direcionar esta atuação. O custo para a manutenção da atividade é razoável, assim 

como a quantidade de processos em que esta atuação é necessária, especialmente se 

considerado que busca a superação de fatores de desigualação e de suscetibilidades no 

processo. A dificuldade de compreensão dos operadores do direito em geral, acerca dos 

objetivos da curadoria especial, é um dos maiores obstáculos ao bom desempenho desta 

função e, a partir de um trabalho de conscientização, vislumbramos a possibilidade de 

potencialização de sua efetividade. A curadoria especial, por impedir que os processos 

fiquem obstados em razão da não localização do réu, da incapacidade da parte ou da 

situação de prisão do demandado, deve ser encarada como uma contribuição à regular 

tramitação do processo e não como um elemento que agrava seu tempo de duração. A 

curadoria especial é mecanismo legítimo e atende ao interesse público de permitir a justa 

prestação da tutela jurisdicional. O direito ao contraditório e à ampla defesa dos que estão 

em condições de especial dificuldade para praticar atos processuais é preservado por meio 



desta atuação. A efetividade da função do curador especial está demonstrada na aptidão 

para a defesa daqueles que estão em situação de vulnerabilidade processual: o réu revel 

citado por edital ou com hora certa, o incapaz sem representante legal ou cujos interesses 

sejam colidentes com os de seu representante, e o réu preso. 
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