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PROCURAÇÕES PÚBLICAS

1) O QUE É?                                              2) PRA QUE SERVE?
3) ONDE FAZER?                        4) FUNDAMENTO LEGAL?

5) QUEM PODE DAR PROCURAÇÃO?
6) QUEM PODE RECEBER UMA PROCURAÇÃO?

7) COMO FAZER? 8) COMO EXTINGUIR?
9) PECULIARIDADES 10) MODELOS



Procuração Pública, O QUE É?
Procuração é a personificação do mandato.

É poder que uma pessoa dá a outra de agir em seu nome.

Sinônimos possíveis > autorização, permissão, delegação



Procuração Pública, O QUE É?

Código Civil.

Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes
para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é
o instrumento do mandato.



Procuração Pública, PARA QUE SERVE?
Serve para fazer-se representar em algum lugar ou ocasião utilizando-se de outra pessoa.

Código Civil, Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de
outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar
interesses. A procuração é o instrumento do mandato.
Exemplos: representar em bancos (saques, movimentações), representar em órgãos públicos
(diligências diversas), representar perante cartórios etc.



Procuração Pública, ONDE FAZER UMA?
A procuração, enquanto personificação do mandato pode ser feita sob duas 

condições: Particular e Pública.

A Procuração Pública é aquela que lavrada por Tabelião de Notas no uso de 
suas atribuições típicas, e carrega consigo a força da fé pública.

FÉ PÚBLICA é a presunção de verdade vinda do Estado, que presume 
autênticos e verdadeiros os documentos apresentados e a vontade manifestada 
pelas partes.



Procuração Pública, ONDE FAZER UMA?

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS, CARTÓRIO DE PROTESTOS DE TÍTULOS,  CARTÓRIO 

DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
*** CARTÓRIO DE NOTAS OU TABELIONATO DE NOTAS



Procuração Pública, ONDE FAZER UMA?

Em um Cartório de Notas … Lei Federal nº 8.935/94

Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:

I - lavrar escrituras e procurações, públicas;



Procuração Pública, FUNDAMENTO LEGAL
Lei Federal nº 8.935/94

*** Art. 7º, I …

Código Civil (Lei nº 10.406/02)

Art. 653 do Código Civil e seguintes: Disposições Gerais, Obrigações do 
Mandatário, Obrigações do Mandante,  Extinção do Mandato



Procuração Pública, QUEM PODE DAR?
Pessoas (naturais e jurídicas) capazes

Código Civil.

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 
mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 
do outorgante.



Procuração Pública, QUEM PODE DAR?
CÓDIGO CIVIL (ANTES DA LEI Nº 13.146/15)

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

I - os menores de dezesseis anos; 

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 
prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.



Procuração Pública, QUEM PODE DAR?
CÓDIGO CIVIL (APÓS A LEI Nº 13.146/15)

Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 
16 (dezesseis) anos.             (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)          (Vigência)

I - (Revogado);        (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)      (Vigência)

II - (Revogado);          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência)

III - (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência)



Procuração Pública, QUEM PODE DAR?
CÓDIGO CIVIL (APÓS A LEI 13.146/15)

Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:  

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

REVOGADO *** II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência 
mental, tenham o discernimento reduzido;

REVOGADO *** III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;



Procuração Pública, QUEM PODE DAR?
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;         (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)         
(Vigência)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;          
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência)

IV - os pródigos.

REVOGADO *** Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.

Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.        (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 2015)         (Vigência)



Procuração Pública, QUEM PODE DAR?
Ou seja, a suposta deficiência mental já não é impeditivo a lavratura de ato notarial.

Lei Federal nº 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência)

Art. 83.  Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições 
diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo 
reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade.

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em 
razão de deficiência.



Procuração Pública, QUEM PODE DAR? PJ
A existência, perante a lei, das pessoas jurídicas de direito privado 

começa com a inscrição dos seus contratos, atos constitutivos, estudos ou 
compromissos em seu registro público peculiar.

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial (JUCEES).

Registro em Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas etc.



Procuração Pública, QUEM PODE RECEBER?
Em tese, qualquer pessoa.

*** Pq o Tabelião não atesta a capacidade do outorgado.

Mas a utilização da procuração demandará pessoa (natural ou jurídica) 
capaz.



Procuração Pública, COMO FAZER?
1) Identificação do Outorgante e do Outorgado;

1) Qualificação do Outorgante e do Outorgado;



Procuração Pública, COMO FAZER A QUALIFICAÇÃO?
CÓDIGO CIVIL, Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé
pública, fazendo prova plena.

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das
partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do
regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação;



Procuração Pública, COMO FAZER A QUALIFICAÇÃO?
Provimento nº 61/2017, CNJ

Art. 2º No pedido inicial formulado ao Poder Judiciário e no requerimento para a prática
de atos aos serviços extrajudiciais deverão constar obrigatoriamente, sem prejuízo das
exigências legais, as seguintes informações:

I – nome completo de todas as partes, vedada a utilização de abreviaturas; II – número do
CPF ou número do CNPJ; III – nacionalidade; IV – estado civil, existência de união estável e
filiação; V – profissão; VI – domicílio e residência; VII – endereço eletrônico.



Procuração Pública, EXEMPLO DE QUALIFICAÇÃO
IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES, nascido aos 17/10/1984, natural de
Ponte Nova/MG, filho de Marco Antônio Gomes e Maria Inês da Silva
Gomes, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 22.169
expedida em data de 07/06/2014 pela OAB/ES, inscrito no CPF/MF sob nº
100.346.848-40, brasileiro, divorciado (convivente em união estável),
advogado, residente e domiciliado na Avenida Armando Duarte Rabello, nº
144, Jardim Camburi, na cidade de Vitória/ES, CEP: 29.092-280, endereço
eletrônico igoremanuel.adv@gmail.com



Procuração Pública, PODERES

Descrição precisa dos atos que o Outorgante deseja que sejam
realizados em seu nome.

(veremos nos exemplos … MODELOS)



Procurações Públicas, EXIGÊNCIAS LEGAIS
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

§ 1o Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter:

I - data e local de sua realização;

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam 
comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas;

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, 
quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação;



Procurações Públicas, EXIGÊNCIAS LEGAIS
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, 
fazendo prova plena.

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes;

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato;

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a 
leram;

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto 
legal, encerrando o ato.



Procuração Pública, COMO EXTINGUIR?
Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os 
poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.



Procuração Pública, IRREVOGABILIDADE
Art. 683. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará
perdas e danos.

O Cartório pode ou não revogar?

Art. 684. Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, ou tiver sido
estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz.

O Cartório pode ou não revogar?



Procuração Pública, IRREVOGABILIDADE
NOTIFICAÇÃO AO MANDATÁRIO

Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos
terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações
que no caso lhe possam caber contra o procurador.

Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de
negócios encetados, aos quais se ache vinculado.



Procuração Pública, RENÚNCIA PELO MANDATÁRIO
Art. 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que, se for
prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de
prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo
se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo
considerável, e que não lhe era dado substabelecer.



Procuração Pública para VENDA DE IMÓVEL
Art. 657. As serventias extrajudiciais com atribuição de notas deverão exigir, quando da lavratura de
procuração, os seguintes documentos:

a) procurações que contenham outorga de poderes para constituição, modificação ou
extinção de direito real sobre bem imóvel: certidão negativa de ônus reais atualizada,
cópia autenticada dos documentos de identificação do(s) outorgante(s) e outorgado(s),
inclusive certidão de casamento, se for o caso, comprovante de residência do(s)
outorgante(s) e cópia autenticada dos documentos das testemunhas e daquele que assina
“a rogo”, quando cabível;



Procuração Pública em CAUSA PRÓPRIA
Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua
revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das
partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo
transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas
as formalidades legais.



Procuração em CAUSA PRÓPRIA (CARACTERÍSTICAS)
Características: revogação sem eficácia (depois de contratado este não
poderá ser revogado); não extinção do mandato com a morte (na
procuração normal se o outorgante primeiro morre, toda a cadeia de
substabelecimento acaba); dispensa de prestação de contas (previamente
dispensado a prestação de contas).



Procuração em CAUSA PRÓPRIA (REQUISITOS)
Requisitos: poderes para negociar consigo mesmo (instrumento traga em seu conteúdo para se
negociar consigo mesmo); apresentação de todos os elementos do negócio principal (para que seja
causa própria, é necessário que todos os elementos do negócio sejam retratados na procuração; ex.:
procuração de causa própria para alienação em causa própria de um bem imóvel, é preciso cumprir
todos os requisitos da procuração – valor do negócio, forma de pagamento, preço/quitação,
declarações legais que devem ser dadas na entrega da escritura, requisitos legais do instrumento
principal, assinatura de OUTORGANTE E OUTORGADO (vendedor e comprador) – vontade manifestada
de ambos – sob pena de não se tratar de procuração de cláusula “em causa própria”, caso falte
algum elemento não se fala em causa própria os requisitos não se aplicam e os efeitos se encerram).



Fim ...
Alguns podem ter pensado que estou aqui para ensinar.

No entanto, só vim compartilhar e aprender.

Muito obrigado!
Igor Emanuel. advogado.

igoremanuel.adv@gmail.com / 027 99758-8063

@oggioniegomesadvogados @igoremanueloficial
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