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Foi com surpresa que no número 4 (Dezembro de 1949) da Revista Jurídica Notarial, órgão do 
Colégio de notários de notários do Distrito Federal e Territórios, do México deparamos com 
uma carta do Sr. Lic. Francisco de P. Morales Jr. Dirigida á União Panamericana, com sede em 
Washington na qual aquele ilustre notário fazia referência ao "Protocolo sobre o regime legal 
dos poderes". Surpresa porque confessamos sinceramente, ignora vamos a existência de um 
acordo internacional nesse sentido.  

Tratando-se de matéria de real importância e de grande interesse para a nossa profissão, 
achamos que a sua publicação no Boletim nossa Associação será bem acolhida, a todos os 
beneficiando a sua divulgação e conhecimento.  

O "protocolo sobre a uniformidade do regime legal dos poderes" nasceu da Resolução n.º 
XLVLL da Sétima Conferencia Internacional Americana e foi redigido por uma Comissão de 
Peritos designada pelo Conselho Diretor da União Panamericana, o qual o submeteu á 
assinatura dos países a ela filiados. O Brasil subscreveu em 6 de Setembro de 1940 e desde 
então, segundo informações que obtivemos, está em vigor em nosso país. 

A Revista Internacional do notariado, órgão do Congresso Internacional do Notariado Latino 
seu primeiro número, publicou-o, e dela para aqui o transcrevemos, com possíveis erros de 
tradução. 

Nesta oportunidade, não queremos deixar de chamar a atenção de nossos colegas de todo o 
país também das autoridades competentes, para os altos objetivos já por nos divulgados e 
agora para os primeiros frutos do Primeiro Congresso Internacional do notariado Latino, 
realizado em Buenos Aires, em 1948. 

Não fora o intercâmbio Internacional, que desde então se iniciou, de publicações técnico-
jurídico-notariais, não teríamos agora o ensejo de conhecer tão importante acordo 
internacional. 

É possível que o Diário Oficial da União o tenha publicado por ocasião de sua assinatura. Mas 
quem o leu? Quem o conhecia ao menos por ouvir dizer? 

Vê-se daí, a necessidade que temos de nos congregar e de melhor nos dedicarmos ao que diz 
respeito a nossa função profissional. E, neste sentido, damos a palavra aos nossos ilustres 
colegas do Distrito Federal, a quem oferecemos como colaboração despretensiosa, o projeto 
de estatutos do nosso almejado e necessário Colégio Notarial Brasileiro, que virá nos colocar 
em pé de igualdade com os demais países de notariado do tipo latino.  

Eis o inteiro teor do  

"Protocolo sobre uniformidade do regime legal de poderes".  



Artigo 1.º - nas procurações que se outorguem nos países que foram a União Panamericana, 
destinadas a ter efeito no estrangeiro, se observarão as seguintes regras: 

I - Se a procuração for outorgada por uma pessoa física em seu próprio nome, o funcionário 
que lavrar o ato (Notário, Registrador, 

Escrivão, Juiz ou qualquer outro a quem a lei do respetivo país atribua tal função) dará fé de 
que conhece o outorgante e de que este tem capacidade legal para a outorga. 

II - Se a procuração for outorgada em nome de um terceiro ou se trate de um 
substabelecimento, o funcionário que lavrar o ato, além de dar fé, relativamente ao 
outorgante da procuração ou substabelecimento, dos dados enumerados no número anterior, 
a dará também de que ele tem efetivamente a representação é legitima segundo os 
documentos autênticos que para esse efeito lhe forem exibidos aos quais mencionará 
especificamente, com menção de suas datas e de sua origem ou procedência. 

III - Se a procuração for outorgada em nome de uma pessoa jurídica, além de certificar os 
dedos dos números anteriores, o funcionário que lavrar o ato dará fé, com relação a pessoa 
jurídica em cujo nome se faz a outorga, de sua devida constituição, de sua sede, de sua 
existência legal atual e de que o ato para o qual se outorga a procuração está compreendido 
entre os que constituam o seu objeto o atividade. Essa declaração o funcionários a 
fundamentará nos documentos que para esse efeito lhe forem apresentados, tais como 
escritura de constituição, estatutos, autorização da junta ou organismo diretor da pessoa 
jurídica e quaisquer outros documentos justificativos da personalidade jurídica outorgante. 
Tais documentos serão mencionados pelo funcionário com menção de suas datas e sua 
origem. 

Artigo 2.º - A fé que, conforme o artigo anterior, de o funcionário que lavrar a procuração não 
poderá ser destruída, senão mediante prova em contrario produzida por quem objetar sua 
exatidão. Para esse fim não é necessária a dúvida de falsidade do documento quando a 
objeção se fundar unicamente na errônea apreciação ou interpretação jurídica em que houver 
incorrido o  funcionário em sua certidão. 

Artigo 3.º - não é necessário para eficácia da procuração que o mandatário manifeste no 
próprio ato sua aceitação. Esta resultará do próprio exercício do mandato. 

Artigo 4.º - Nas procurações especiais para exercer atos de domínio que se outorguem em 
qualquer dos países da União Panamericana, para ter efeito em outro, será necessário que se 
determine concretamente o mandato para que o mandatário tenha todas as faculdades 
necessárias para o hábil cumprimento do mesmo, tanto em relação aos bens como a toda 
classe de gestões perante os tribunais ou autoridades administrativas afim de defende-los. 

Nas procurações gerais para administrar bens bastará declarar que se conferem com esse 
caráter para que o mandatário tenha toda classe de faculdades administrativas, inclusive as 
necessárias para ações e processos administrativos e judiciais referentes á administração. 

Nas procurações gerais para ações, cobranças ou processos administrativos ou judiciais, 
bastará que se diga que se outorgam com todas as faculdades gerais e as especiais que 



requerem cláusula especial, conforme a lei, para que se entendam conferidos sem limitação ou 
qualquer restrição. 

A disposição deste artigo terá o caráter de regra especial que prevalecerá sobre as regras 
gerais que em qualquer outro sentido estabeleça a legislação do respectivo país. 

Artigo 5.º - Em cada um dos países que compõe a União Paranamericana serão validos 
legalmente as procurações outro deles que se ajustem ás regras formuladas neste Protocolo, 
sempre que, além do mais, estiverem legalizados de conformidade com as regras especiais 
sobre legalização. 

Artigo 6.º - As procurações outorgadas em país estrangeiro e em idioma estrangeiro poderão, 
no corpo do próprio instrumento, ser traduzidas para o idioma do país onde deveram ter 
efeito. Nesse caso a tradução assim autorizada pelo outorgante se terá por exata em todas as 
suas partes. Poderá também fazer-se a tradução da procuração no país onde deva ela ser 
exercida, de acordo com o uso ou a legislação do mesmo. 

Artigo 7.º - As procurações outorgadas em país estrangeiro não requerem como formalidade 
prévia a seu exercício a de ser registrada ou protocolizada em repartições determinadas, sem 
prejuízo de que se pratique o registro ou protocolização quando assim o exija a lei como 
formalidade especial em determinados casos. 

Artigo 8.º - Qualquer pessoa que de acordo com a lei possa intervir ou ser parte em um 
processo judicial ou administrativo para a defesa de seus interesses, poderá ser representada 
por um procurador, desde que este apresente por escrito a procuração legal necessária, ou 
enquanto não o fizer, preste fiança ou caução a critério do tribunal ou da autoridade 
administrativa que conheça do negócio, para responder pelas custa ou pelos prejuízos que 
possa causar a representação 

Artigo 9.º - Nos casos de procurações formalizadas em qualquer país da União Panamericana, 
nos termos das disposições que antecedem, para serem exercidas em qualquer outro país da 
mesma União, os notários devidamente nomeados de acordo com as leis do respectivo país, 
serão competentes para exercer funções e atribuições equivalentes as conferidas aos notários 
pelas leis de (nome do país), sem prejuízo da necessidade de protocolizar o instrumento nos 
casos a que se refere o artigo VII. 

Artigo 10.º - As disposições dos  artigos anteriores relativas aos notários, se aplicará 
igualmente ás autoridades e funcionários que exerçam funções notariais conforme a legislação 
de seus respectivos países. 

Artigo 11.º - O original do presente Protocolo, em espanhol, português, inglês e francês, com a 
data de hoje, será depositada na União Panamericana, a fim de receber a assinatura dos países 
membros da União Panamericana. 

Artigo 12.º - O presente Protocolo entrará em vigor relativamente a cada uma das Altas Partes 
Contratantes desde a data de sua assinatura pela dita Parte Contratante, ficará á disposição 
para assinatura dos Estados membros da União Panamericana e permanecerá indefinidamente 



em vigor, mas qualquer das partes pode por fim ás obrigações contraídas pelo Protocolo três 
meses depois de haver notificado a sua intenção á União Panamericana.  

Não obstante o estipulado no parágrafo anterior, qualquer Estado que o deseje, pode assinar 
da referendum o presente Protocolo, que neste caso não entrará em vigor relativamente e 
esse Estado, senão depois do deposito na União Panamericana do instrumento de ratificação 
conforme o seu processo constitucional. 

Artigo 13.º - Qualquer Estado que deseje aprovar o presente Protocolo com algumas 
modificações poderá declarar antes de sua assinatura a forma em que lhe dará aplicação.  

Em fé do que, os abaixo-assinados plenipotenciários, depois de haver depositado seus Plenos 
Poderes, julgados em boa e devida forma, assinam e selam este Protocolo em nome de seus 
respectivos Governos nas datas indicadas junto ás suas assinaturas. 

Este documento foi nesta data depositado na União Panamericana e aberto á assinatura dos 
Estados membros da União Panamericana, de conformidade com a resolução do Conselho da 
União Panamericana de 3 de março de 1940. Washington, D.C. 17 de Fevereiro de 1940. 

(a) L.S. Rowe - Diretor Geral da União Panamericana. 

Recebemos as seguintes Revistas: 

"Repertoire General Pratique do Notariado" - Paris 

"Revue Pratique du notariat Belge"  - Brexulas. 

"Revista Jurídica Notarial"- México. 

"Revista del Notariado" - Argentina. 

"Bulletin du Conseiul Supérieur du notariat" - Paris. 

"La Revue du Notariat" - Quebec. 

"Nuestra Revista" - Madrid. 


