
Notas Várias 

PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA 

 

Objeto de acentuada divergência tem sido a procuração em causa própria, no tocante a seus 
aspectos mais essenciais, quando os interessados se valem dela para efetivação de suas 
transações. 

A primeira questão cinge-se a saber se ela é suficiente para transferência de domínio e 
consequente transcrição no Registro Imobiliário da compra e venda de imóvel. Para a prática 
de atos especiais, inclusive o de alienação, é necessário que o mandato contenha poderes 
especiais e expressos (art. 1.295, § 1.º Cód. Civil). Porém, desde que a procuração em causa 
própria contenha todos os requisitos da compra e venda, revestida das formalidades legais, 
implica ela numa alienação, constitui cessão de direitos dominais, é título hábil para a 
transmissão de direitos reais, podendo ser transcrita no Registro de Imóveis (Mario Ferreira, 
"Mandato em Causa Própria", pág. 117; Serpa Lopes, "Tratado", 3.º /332: Costa Manso, 
"Mandato em Causa Própria", Rev. Trib. 162/481; Epinola, "Rev. Forense", 45/18; Candido 
Oliveira Filho, "Pratica Civil", 5.º /216; Rev. Forense, 73/533; 76/336; 100/278; 108/93; 
114/392; Rev. Tribunais, 154/747; 143/84,162/705; 166/147; 104/519, 105/515; 117/159; 
132/143; 13/ 662; 106/709; 114/204; 80/479; 151/240; 179/293; Rev. Supremo Tribunal, 
68/108; Rev. Direito, 64/308). Tem-se aceito a validade do mandato mesmo na hipótese de 
não ter sido pago o imposto de transmissão, sob a asserção de que se trata ai de aspecto 
puramente fiscal, podendo a Fazenda cobrar a sisa a que tem direito (art. 17, livro V, Cód. Imp. 
Taxas; Rev. Tribunais, 143/84; 179/295). 

Outra objeção reside na possibilidade ou não do mandatário vender a ele mesmo o imóvel, 
figurando ao mesmo tempo como procurador e adquirente. Nada impede que o procurador 
venda e imóvel a si próprio, comparecendo no ato, simultaneamente, como vendedor e 
comprador. Não ocorre a proibição contida na lei civil, referente a compra pelo mandatário 
(art. 1.133, letra "b" Cód. Civil), porque no contrato de compra e venda por via da procuração 
em causa própria, inexiste conflito de interesses entre mandante e mandatário, (Mario Santos, 
"Cód. Int.", 16.º /140; Serpa Lopes, "Tratado", 3.º/ Ferreira, "Mandato em. Causa Própria", 
pág. 117; Carvalho 331; Espinola, Rev. Forense, 45/21; Supremo Tribunal, Rev. Forense, 
33/361; Rev. Tribunais; 101/583; 117/227), tanto mais quanto a procuração em causa própria 
pode ser levada diretamente a registro, a fim de ser transcrita, sem necessidade da escritura 
(Rev. Forense, 100/273; 108/93; 114/392). 

O terceiro dissídio surge a propósito da extinção ou não da procuração com a morte do 
mandante ou do mandatário. Isso porque, é da lei, o falecimento de uma das partes extingue o 
mandato (art. 1.316, n.º II Cód. Civil). Mas, se ocorre uma cessão de direitos, como acontece 
com a procuração em causa própria, obriga ela os herdeiros do mandante e aproveita aos 
sucessores do mandatário. No primeiro caso, ficam os sucessores obrigados a respeitar o ato, 
por se tratar de condição de um contrato ou meio de uma execução convencionada, 
subsistindo após o falecimento do vendedor. É irrevogável (art. 1.317 Cód. Civil). Na segunda 
hipótese, os herdeiros do procurador sucedem a este nos direitos que ao morto competiam. 



Enfim, são donos do negócio, por direito de sucessão (João Luís Alves, "Código Comentado", 
art. 1.317; Lafayette, "Pareceres", 1.º/295; Serpa Lopes, "Tratado ", 3.º/334; A. Nattini, "La 
Dottrina Generale Della Procura", pág. 246; Saggese, "La Representada", pág. 359; Rev. 
Tribunais, 138/605; 113/662; 106/709; 114/204; 80/479; 151/240, Rev. Forense, 99/673; 
61/104; 64/140) - MILTON CASTRO FERREIRA. 

(Transcrito da "Folha da Manhã", de 4-10-53.) 


