
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

25ª CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2016.0000859347

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2205973-59.2016.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
agravante INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA, são agravados 
SEBASTIÃO MIGUEL DOS SANTOS e ANÉZIA FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO 
CREPALDI (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E MARCONDES D'ANGELO.

São Paulo, 17 de novembro de 2016. 

EDGARD ROSA
RELATOR

-Assinatura Eletrônica-
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2205973-59.2016.8.26.0000  VOTO Nº 20.766

AGRAVANTE: INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LTDA.

AGRAVADOS: SEBASTIÃO MIGUEL DOS SANTOS E ANÉZIA FERREIRA DOS SANTOS

COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  9ª VARA CÍVEL 

MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO GORGA CAMPOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL  CONTRATO DE LOCAÇÃO  

EXECUTADOS CITADOS  INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PENHORA  EXECUTADO QUE SE ENCONTRA SENIL, 

NECESSITANDO DE CURADOR  INCAPACIDADE 

PROCESSUAL  NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL, NOS 

TERMOS DO ART. 72, INCISO I, NCPC  DECISÃO 

REFORMADA.

- Recurso provido.

Trata-se de tempestivo e preparado agravo de 

instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto contra a r. 

decisão copiada a fls. 278, que determinou que o exequente indicasse o 

representante legal do executado, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento. 

Insurge-se o agravante, sustentando que havia 

requerido a nomeação de curador ao executado SEBASTIÃO, com fulcro no 

artigo 71, do Código de Processo Civil, e não no artigo 72, como afirmado 

na decisão atacada. Afirma que pediu a nomeação da esposa do executado, 

ANÉZIA, como curadora, com base no art. 1.775, do Código Civil, o  que 

não foi deferida pelo MM. Magistrado a quo. Alega, ainda, que a própria 
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executada havia informado da incapacidade de seu marido e que o Oficial 

de Justiça constatou tal fato em sua certidão. Pede a nomeação de ANÉZIA 

como curadora de SEBASTIÃO, para que ele possa ser intimado, dando-se 

prosseguimento ao feito, com a avaliação e alienação do imóvel 

penhorado.

O recurso foi remetido diretamente à Mesa, pois a 

parte agravada não possui procurador nos autos. 

É o relatório.

Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial, movida por INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL 

LTDA. contra SEBASTIÃO MIGUEL DOS SANTOS e ANÉZIA FERREIRA DOS 

SANTOS. 

Os agravados foram regularmente citados (fls. 

201) e deixaram de apresentar defesa. Efetuada a penhora do imóvel 

indicado pelo agravante, procedeu-se à intimação pessoal da agravada, 

ANÉZIA que na ocasião informou ao Oficial de Justiça que seu esposo, 

SEBASTIÃO, não residia mais ali e que ele se encontrava “debilitado (com 

déficit cognitivo), não respondendo mais pelos seus atos” (fls. 230). 

Efetuadas diligências, o agravado SEBASTIÃO, foi 

encontrado, porém não foi intimado da penhora, pois aparentava estar 

senil, conforme se depreende da Certidão expedida pelo Oficial de Justiça 

Sr. Nelson Prado Júnior: “deixei de citar o requerido Sebastião, uma vez 

que o mesmo, pela sua idade avançada, e possivelmente aparentando 

senilidade, não pareceu entender do que se tratava” (fls. 272).
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Assim, o exequente peticionou, requerendo a 

nomeação de ANÉZIA como curadora de SEBASTIÃO, para que ele fosse 

intimado da penhora na pessoa de sua esposa, dando-se prosseguimento ao 

feito (fls. 275/276). 

A r. decisão de fls. 278 indeferiu o pedido, sob o 

fundamento de que “a nomeação de curador ao executado foge aos limites 

da competência deste Juízo, haja vista que não se trata de qualquer das 

hipóteses do artigo 72 do Código de Processo Civil”, e determinou que o 

exequente indicasse o representante legal do executado SEBASTIÃO no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. 

Insurge-se o agravante contra esta decisão, 

afirmando que já havia nomeado a esposa do agravado como sua curadora, 

com fulcro no art. 71, do CPC e do art. 1.775, do CC. 

A decisão agravada merece ser reformada, pois 

não cabe ao agravante nomear representante legal para o executado. 

É incabível a aplicação do artigo 71 do Código de 

Processo Civil para que a esposa do agravado seja nomeada sua curadora, 

como deseja o agravante. Tal artigo incide sobre os casos em que o incapaz 

já possui curador nomeado nos termos da lei, ou seja, quando já foi 

nomeado curador através do procedimento previsto nos arts. 747 a 758, do 

NCPC.

O mesmo se depreende do artigo 1.775, do 

Código Civil, o qual estabelece a preferência do cônjuge para ser nomeado 

como curador, nos casos em que houve a interdição do incapaz: “O 

cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente “ou de fato”, é, de 
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direito, curador do outro, quando interdito”. (grifo nosso)

Frise-se que a interdição é um “procedimento 

especial de jurisdição voluntária que tem como finalidade o 

reconhecimento de causas que justificam a interdição e a nomeação do 

curador ao interditando”1. No caso dos autos, não há qualquer indício de 

que houve a interdição do agravado ou de que já se iniciou o procedimento 

para interdição, com a consequente nomeação de curador provisório ou 

definitivo.

Desse modo, como o agravado não possui 

representante legal, deve-se nomear um curador especial para o 

prosseguimento do processo. 

Nesse sentido, lecionam Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: 

“O juiz nomeará curador especial se (a) o 

incapaz não tiver representante legal (isto é, se não estiver sob o poder 

familiar dos pais ou se não possuir tutor ou curador, consoante o caso)”2.

Leciona, ainda, Humberto Theodoro Júnior que 

não é o caso de suspender do processo, mas sim de nomear um curador 

especial:

“A capacidade civil de exercício (Código Civil de 

1916, arts. 9º e 7º; CC de 2002, arts. 5º e 120) é pressuposto de validade 

da relação processual; daí a necessidade de suspender o processo quando 

1 Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC  
Lei n. 13.105, de 16-3-2015. São Paulo: Saraiva, 2015, p.466. 
2 Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo código de processo civil 
comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 155.
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uma parte se torna interdito, para que o curador se habilite a representá-

la nos autos. Se não houver curador investido regularmente na 

representação do interdito, o juiz terá de nomear um curador especial, 

para que o processo possa retornar seu curso.”3 

O processualista Fredie Didier Jr., ao tratar do 

tema, explica que:

“Nomeia-se curador especial para a parte 

incapaz (incapacidade absoluta ou relativa) civil: quer porque não possui 

representante, quer porque está em litígio com ele. A nomeação de 

curador especial não supre a incapacidade material; o representante é 

designado para o suprimento da incapacidade processual. 

(...)

O curador especial é representante judicial, e não 

material; sua atuação se restringe aos limites do processo: encaixa-se a 

figura na teoria da representação. Trata-se de um representante ad hoc 

nomeado pelo magistrado, com o objetivo de cuidar dos interesses do 

incapaz processual durante o processo, e somente durante o processo. Daí 

a denominação curador à lide. “O curador à lide, que se nomeia ao 

processualmente incapaz, representa-o, ou o assiste, até que ingresse o 

representante legal”. Como se trata de meio de integração de capacidade 

processual, por imposição legal, a falta de designação do curador 

especial, nestes casos implica nulidade do procedimento desde então”4. 

3 Theodoro Júnior, Humberto. Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento  vol. I. Rio 
de Janeiro: Forense, 2012, p. 328. 
4 Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 
processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, pp. 328-330. 
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A sistemática da curadoria especial foi mantida no 

novo Código de Processo Civil, conforme se depreende do teor do artigo 

72:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I  incapaz, se não tiver representante legal (...)

Parágrafo único. A curatela será exercida pela 

Defensoria Pública, nos termos da lei.”

Verifica-se, assim, uma distinção entre a 

incapacidade material e a incapacidade processual,  que ocorre quando a 

parte incapaz ainda não foi interditada e não possui curador, eiva que se 

supre mediante a nomeação de curador especial, que atuará somente na 

ação em curso.

 Deverá, assim, nomear-se a Defensoria Pública 

como curadora especial do agravado SEBASTIÃO, dando-se 

prosseguimento ao processo.

Ressalte-se, enfim, que a questão da nomeação de 

curador para suprir a incapacidade civil (questão de direito material) do 

agravado deverá ser solvida em procedimento da interdição e não no curso 

deste processo. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso 

para reformar a decisão agravada, nomeando-se a Defensoria Pública como 

curadora especial do agravado SEBASTIÃO MIGUEL DOS SANTOS.

              EDGARD ROSA – Relator 
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