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1.º Tabelião de Mirandópolis 

Na prática de atos decorrentes de suas funções, o tabelião, alem das cautelas impostas por 
dispositivos legais relacionados com os atos, deve, também, dispensar sua atenção aos 
documentos que se prendam a esses atos. 

A representação das partes em transações imobiliárias efetuadas em notas públicas, suscita 
divergências, pois, é de se indagar, se podem as mesmas serem representadas por procura-lo 
outorgada mediante instrumento particular.  

Exigem alguns Tabeliães e algum Magistrados, que a representação nessas circunstâncias, se 
efetive através de procuração outorgada em notas públicas. 

Acatamos as opiniões divergentes da nossa, pois, o assunto, alem de controvertido, oferece 
ensejo para a defesa deste ou daquele ponto de vista. 

Resulta essa divergência do § 3.º do art. 1.289 do Código Civil, assim redigido: 

Para o ato que não exigir instrumento público, o mandato, ainda quanto por instrumento 
público seja outorgado, pode substabelecer-se mediante instrumento particular. 

CLOVIS BEVILAQUA, com sua autoridade de Mestre, antes a qual nos curvamos respeitosos, 
interpretando aquele texto, esclarece: 

"O parágrafo terceiro, do artigo 1.289, não quer dizer, portanto, senão que o sub-
estabelecimento pode ser feito por instrumento particular, ainda que a procuração tenha 
revestido a forma de instrumento público, se este não era exigido para o mandato." 

A respeito do texto citado, temos ainda os esclarecimentos do Prof. De Plácido e Silva: 

". . a disposição em referência alude ao sub-estabelecimento, meio de se transferirem poderes 
da procuração, não à procuração." 

O nosso ponto de vista a respeito do assunto, já está firmado e, se algumas vezes nos 
curvamos ante determinações em. contrário, resulta essa atitude, de um respeito devido aos 
superiores hierárquicos, que - frisamos - também não deixam de apresentar argumentos em 
abono de suas opiniões. A nossa, quando a externamos, não o fazemos com ares de 
doutrinador e muito menos com a intenções de impor o nosso ponto de vista; antes sim, o 
fazemos, conscientes de nossos parcos conhecimentos, pois, os 17 anos de profissão, deu-nos 
esta convicção do quanto são controvertidos os assuntos jurídicos. 

O Direito, não pode permanecer estagnado como as águas de uma lagoa. Ligado a vida 
humana, ele, com ela evolui e se transforma, adaptando-se as novas situações criadas pelo 
homem em suas múltiplas relações. 



Quando o legislador tarda em objetivar essas novas relações, socorre-nos a jurisprudência. 
Fruto que é do pensamento humano, é ela também variável e diversa. 

Essa multiplicidade de opiniões a respeito de fatos e normas jurídicas, levou alguém a afirmar 
que a jurisprudência é como a Bíblia, onde até o Diabo encontra argumentos. 

O nosso ponto de vista a respeito do assunto é o seguinte: 

As partes podem ser representadas em notas públicas por procuração outorgada mediante 
instrumento particular. Essa afirmação, fazemos, arrimados na clareza do art. 1.289 do Código 
Civil: 

"Todas as pessoas maiores ou emancipadas, no gozo dos direitos civis, são aptas para dar 
procuração mediante instrumento particular do próprio punho." 

Segundo o artigo 129 do Código Civil: 

"A validade das declarações de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 
expressamente a exigir." 

Por acaso exige o Código Civil ou outra lei qualquer, procuração outorgada em. notas públicas, 
para as transações imobiliárias quando uma das partes é representada por procuração? 

Passemos a palavra ao grande RUI BARBOSA, para que ele, com sua autoridade, responda a 
essa indagação: 

"A lei não assinala os casos em que se possam. exigir mandatos por instrumento público e nem 
lhe dá forma. " 

Esclarece-nos ainda, o Prof. De Plácido e Silva: 

"E, em verdade, não há no Código Civil nem em qualquer lei posterior, preceito que determine 
a concessão do mandato por escritura ou instrumento publico, quando o ato a praticar 
somente se possa considerar perfeito quando dado por esta forma." 

Torna-se incontestável para nós, a validade da procuração outorgada por instrumento 
particular, em face destas abalizadas e eruditas opiniões: 

"O mandato para que a venda se efetue por procurador (momento da delegação), não exige 
essa forma (instrumento público), porque é um contrato, que apenas cria relações pessoais 
entre o mandante e mandatário, que não constitui nem transfere direitos reais." (CLOVIS 
BEVILAQUA) 

"Temos como incontestável que, ainda que o ato, para o qual é outorgada a procuração, exija 
escritura pública, pode a procuração ser dada em instrumento particular." (CARVALHO DOS 
SANTOS) 

"Não foi o pensamento da lei exigir instrumento público para as procurações que autorizam 
atos que somente por escritura pública dever ser promovidos." (MELCHIADES PICANÇO) 



Diante da clareza meridiana do art. 1.289 do Código Civil e frente a essas autorizadas opiniões, 
o nosso ponto de vista, firma-se e consolida-se. 

Em Zeferino Ribeiro, vamos ainda haurir estes preciosos esclarecimentos a respeito do assunto 
em tela: 

"A meu ver, só é necessária a procuração por instrumento público nos casos expressamente 
previstos por lei, entre outros: para, os analfabetos, para, os relativamente incapazes, para, a 
mulher autorizar o marido a praticar os atos que este não pode realizar sem a sua outorga etc. 

Assim, podemos concluir: qualquer pessoa, capaz sabendo ler e escrever, pode, de próprio 
punho, outorgar procuração por instrumento particular, inclusive para, a venda de imóveis, 
qualquer que seja o valor destes. 

Agora, é de se indagar: 

Será válida uma procuração datilografada e somente assinada pelo mandante? 

Objetivamos com essa indagação, a representação em notas públicas, especialmente para as 
transações imobiliárias, e não a representação judicial, pois, para, esta, o Código de Processo 
Civil, mais liberal e adaptando-se às contingências da vida moderna, faculta e reconhece a 
procuração datilografada ou escrita por outra pessoa. (Art. 107 do C.P.C.) 

Para as transações imobiliárias de valor inferior a Cr$ 10.000,00 entendemos ser 
perfeitamente válida a procuração outorgada naquelas circunstâncias, tanto porque, segundo 
o art. 134 do Código Civil, podem as partes, mediante instrumento particular datilografado, 
transacionar imóveis de valor inferior Aquela importância. 

É claro que quem pode o mais pode o menos, e não encontramos ainda, argumentos 
convincentes para contestar a validade dessas procurações, desde que se apresentem 
revestidas dos demais requisitos exigidos pelo Código Civil. Estaremos errados? Que digam os 
mais entendidos.  

Não podíamos deixar de focalizar neste nosso trabalho a prerrogativa que os comerciantes 
devidamente matriculados, tem de outorgar procurações datilografadas, direito esse extensivo 
às Sociedades Anônimas. 

Essa faculdade, acha-se expressa no art. 21 do Código Comercial Brasileiro: 

"As procurações bastantes dos comerciantes, ou sejam feitas pela sua própria mão ou por eles 
somente assinadas, tem a mesma validade que se fossem feitas por tabeliães públicos. 

A jurisprudência e a doutrina existente a respeito esse texto legal, é abundante e convincente: 

"As procurações bastantes dos negociantes matriculados, feitas por outrem, ou a máquina, e 
por mês somente assinadas, tem a mesma validade que se fossem feitas por tabeliães 
públicos. As sociedades anônimas não necessitam da matricula para gozarem dos favores que 
as leis concedem aos negociantes matriculados, e, assim, podem também constituir o mandato 
por instrumento somente sobrescrito pelos seus órgãos ou representantes estatucionais. 
(CARVALHO DE MENDONÇA) 



 "Assim, podem passar procuração feitas, outrem:   

a) Os comerciantes matriculados; 

b) Os corretores; 

c) As sociedades anônimas, cujo instrumento será assinado por seus representantes 
legais. (DE PLÁCIDO E SILVA) 

"As firmas comerciais matriculadas, como os representantes das sociedades anônimas, podem 
escrever A máquina as suas procurações referentes aos negócios da firma (Acórdão da Corte 
de apelação do Rio de Janeiro de 25/ 10/1933 - Rev. de Jurisprudência Brasileira, Vol. 24 - pag. 
53). 

Na abalizada opinião de Didimo da Veiga, 

"A disposição do art. 21 tem aplicação a todos os atos da vida civil, não sofre limitações aos 
atos comerciais. ." 

É bastante claro este julgado, inserto na Revista, Forense Vol. LXI - Pág. 397: 

O C. Civil não alterou com seu art. 1.289 as normas, usos e costumes concernentes ao direito 
comercial. As firmas comerciais matriculadas, como, os representantes das sociedades 
anônimas, podem escrever a máquina as suas procurações, referentes aos negócios da firma. 

Nos argumentos que deveríamos alinhar em abono da validade da procuração outorgada 
mediante instrumento particular para a venda de imóveis, escapou-nos um julgado, que pela 
sua clareza e precisão, não podemos deixar de transcrevê-lo; 

"O mandato para alienar ou gravar imóveis dispensa forma pública. O instrumento particular é 
suficiente. (BRASIL - ACÓRDÃO N.º 21.138). 

Para o embasamento deste nosso trabalho, fomos buscar opiniões de Mestres respeitáveis de 
nossas letras jurídicas. Talvez tenhamos incorridos em erro quando ousamos interpretar os 
textos legais e as opiniões daqueles juristas, já que nos falta cultura e conhecimentos jurídicos 
para Aquele mister. 

Confessamos a nossa ignorância confortados com este pensamento de Fénelon: 

"Já é saber muito, quando se sabe que não se sabe nada" 

                (Janeiro de 1956) 


