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No último artigo que escrevemos para este mensário e aproveitamos o ensejo que se nos 
oferece para, desvanecidos, agradecer à redação o realce que lhe deram - trouxemos à baila 
casos esporádicos, inusitados e até contraditórios de emancipação, ou, para sermos um pouco 
mais explícitos, de casos de emancipação de menor com economia própria. 

Agora, porém, vamos abordar assunto correlato, aurido em leituras esparsas e apressadas do 
esplêndido "Código Civil", comentado pelo doutor Clóvis Beviláqua, egrégio cultor do direito 
pátrio. E o assunto que nos prende a atenção, objeto destes comentários despretensiosos, 
está contido no artigo 1298, volume V, página 43, terceira edição. Trata, esse artigo, da 
permissão dada ao menor de vinte e um anos, maior de dezesseis, não emancipado 
legalmente, de exercer poderes de representação, isto é, ser mandatário, receber de outrem 
poderes para, em seu nome, praticar atos, ou administrar interesses. Ora, como é sabido, não 
pode o menor, não emancipado, assumir obrigações sem a assistência de seus representantes. 
Como pode, então, receber mandato que, via de regra, encerra obrigações e conseqüentes 
responsabilidades? 

Antes de tudo cumpre esclarecer: - Que é mandato? É, segundo os tratadistas, um contrato 
bilateral imperativo. Etimologicamente vem de manum dare, manu data. Em direito romano 
decorria, realmente, da confiança simbolizada no aperto de mão, manusdatio. (Carvalho de 
Mendonça, Contratos, § 89). As partes efetuam o contrato com um aperto de mão, e daí o 
nome mandatum, gesto que ainda perdura, em nossos dias, mormente nas classes populares, 
quando se quer "fechar um negócio", isto é, firmar ou concluir determinada transação e, 
também, em caso de apostas, quando é comum efetivá-las com um aperto de mão entre os 
contratantes. 

Retomando o fio da meada, vislumbramos incoerência e até incongruência no texto da lei em 
apreço e não comporta alegar, em abono de sua legitimidade, que o mandatário é simples 
intermediário, que o mandato é ato de confiança. A nós se nos afigura que o mandatário 
exerce função importante e deve estar sempre revestido de capacidade, apto a responder civil 
e criminalmente por seus atos. E como pode o menor enquadrar-se nesse dilema: ser e não ser 
- to be or not to be - ao mesmo tempo? 

Entretanto a última parte do artigo supra citado trás uma dirimente ao enunciar que "o 
mandante não tem ação, contra ele (mandatário) senão de conformidade com as regras gerais, 
aplicáveis às obrigações contraídas por menores." 

Mesmo com essa explicação, que bem pouco elucida, ainda não nos conformamos, dado que, 
da obrigação de cumprir fielmente o mandato não se exime o mandatário e resulta 



responsabilidade pelos prejuízos provenientes de sua culpa. Como pode, pois, o menor 
assumir esse encargo, que por sua natureza e condição está impedido de cumprir? Praticar 
atos jurídicos por conta de outrem só poderá ser atribuído a quem esteja no uso e gozo de sua 
capacidade civil. 

O artigo seguinte, 1299, veda à mulher casada aceitar mandato por sua incapacidade relativa. 
Só com autorização do marido, a menos que esta exerça a profissão de advogada. Também ao 
menor, não emancipado, relativamente incapaz, deve ser vedado esse direito, segundo o 
entende nossa hermenêutica. 

Tratando-se de mandato com a cláusula in rem suam, as chamadas procurações em causa 
própria, de uso freqüente nos meios rurais, nas quais o mandatário exerce o mandato em seu 
próprio interesse, não vemos como conciliar o impedimento legal com a faculdade de 
comerciar, tratando-se de menor não emancipado. 

Outrossim, cumpre ter em mira que é prescrito no parágrafo II, do artigo 1325: "não podem 
ser procuradores em juízo os menores de vinte e um anos, não emancipados ou declarados 
maiores." 

Concluindo esta nossa insípida digressão em seara alheia, fazemos nossa a afirmativa do 
codificador: trata-se de um romanismo que persiste em nosso Código e ao qual acrescentamos 
nosso pensamento: já era tempo de expungi-lo, por inútil e desnecessário, dado que está em 
conflito com o direito comercial vigente e com a própria lógica dos fatos. 

Tanabí, 15 de abril de 1954 


