
RECEBIMENTO DE PROCURAÇÕES PARA SUBSTABELECÊ-LAS A ADVOGADOS 

 

O Conselho Secional da Ordem dos Advogados, em sua ultima reunião, iniciou o exame de 
questão de grande interesse, tanto para a classe dos advogados corno para o público em geral. 
Prende-se a questão a uma consulta, formulada ao Conselho Secional pelo presidente da 12.ª 
Subseção, com sede em Ribeirão Preto, o qual indagou se é permitido a qualquer pessoa 
receber procurações, para substabelecê-las a advogados. A indagação envolve, como se sabe, 
o propósito de cortar uma das válvulas, de que se utilizam certas pessoas, para 
desenvolverem, em detrimento dos legítimos profissionais, atividades relacionadas com a 
advocacia. A matéria foi examinada, no Conselho, pelo Sr. Celso Neves, o qual, na qualidade de 
relator, concluiu pela ilegalidade das procurações recebidas na forma indicada. Em seu parecer 
diz o relator: "Opera-se o mandato - diz o art. 1.288 do Código Civil - quando alguém recebe de 
outrem poderes para, em seu nome, praticar atos, ou administrar interesses. Mas, no que 
tange à representação judicial, a regra genérica do art. 1.288 sofre restrições: ~'O mandato 
judicial pode ser conferido por instrumento público ou particular, devidamente autenticado, à 
pessoa que possa procurar em juízo." (art. 1.324). De outro lado, a par da habilitação legal e 
sem embargo dela, há, ainda, as restrições do art. 1.325, decorrentes de idade, exercício de 
certas funções, dos efeitos de sentenças e de relações de parentesco. Quanto à habilitação, o 
art. 22 do nosso Regulamento é norma cogente: "Em qualquer juízo, contencioso ou 
administrativo, Cível ou criminal, salvo quanto a habeas-corpus, o exercício das funções de 
advogado, provisionado ou solicitador, somente será permitido aos inscritos no quadro da 
Ordem e no gozo de todos os direitos decorrentes, de acordo com este Regulamento". 
Todavia, o § 1.º do art. 106, do Cod. de Proc., abriu exceção, "no caso de falta de advogado no 
lugar, ou recusa ou impedimento dos que houver". A relação de mandato é direta, entre 
mandante e mandatário. O substabelecimento é descarga de obrigações que não desvincula o 
mandatário, a não ser quando tem poderes para substabelecer e o faz sem reserva. Tal 
descarga há de ser de poderes que o mandatário tem, por ele exercitáveis. Se não os puder 
exercer, não os poderá receber, nem, portanto, substabelecer. Em verdade, a procuração ad 
judicia conferida a quem não tem habilitação legal para postular em juízo é nula, por ilicitude 
de objeto. (Cod. Civ., 145-11). Não sendo licita a representação judicial por leigo, ilícito é o ato 
que a objetive." 

Não houve ainda, porem, decisão do Conselho, a respeito do assunto, pois a votação da 
matéria foi adiada, em virtude de pedido de vista. 

Transcrito da "Folha da Manhã". 


