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Escrevente habilitado 

Os interessados, em quase sua maioria, que solicitando de um Tabelião ou escrevente, uma 
procuração de acordo com os seus ajustes, a obtêm em 10 ou 20 minutos, seja pela brevidade 
com que são atendidos, seja mesmo pelo pequeno quantum dos emolumentos que pagam, 
não dão, estamos quase certos, a importância devida ao ato notarial, ainda mais, notório como 
é que, ressalvados certos casos pela lei, as procurações podem ser feitas por instrumento 
particular. 

Entretanto, de um pequeno e breve ato, como, é a lavratura de uma procuração, surgem 
grandes responsabilidades para os respectivos contratantes, podendo mesmo até serem 
levados às vias civis, ou mesmo criminais, quando, por intenção dolosa, faltarem ao 
cumprimento do mandato, ou excederem-no. 

Com uma simples procuração confia-se a gerência de um estabelecimento comercial, uma 
Fazenda, o recebimento de grandes somas, etc. Torna-se, assim, mistér que o mandatário 
saiba corresponder à confiança que lhe depositou o mandante, e que este, por seu turno, 
satisfaça plenamente as obrigações assumidas com aquele em o respectivo ajuste. Sem 
poderes que o autorizem expressamente, o mandatário não deve e não poderá transigir, 
receber quantias, quitar ou substabelecer a procuração recebida. 

DEFINIÇÃO E ORIGEM DO MANDATO - Segundo o nosso Código Civil, (artigo 1.288), "Mandato 
é o contrato pelo qual alguém recebe de outrem poderes, para, em seu nome, praticar atos e 
administrar interesses". 

insigne jurisconsulto, Dr. Clovis Bevilacqua, em sua obra "Direito das Obrigações", assim define 
o mandato: "Contrato pelo qual alguém constitue outrem seu representante, conferindo-lhe 
poderes para que execute um ato ou urna série de atos jurídicos, tendo esse representante de 
agir em nome e segundo a vontade do representado". 

Origem: O insigne mestre francês, Guillouard, em seu livro "Du Mandat", ensina: 'Mandato 
vem de manus, mão, e data, dada; mandata, mão dada, isto porque o procurador ou 
mandatário apertava a mão de seu constituinte, em sinal de promessa de bem desvelar-se no 
negócio comissionado". Isto representava, na antiguidade, um símbolo de fidelidade. Desse 
aperto de mão resultavam atos jurídicos e responsabilidades, respondendo o mandatário pelas 
faltas cometidas no exercício do mandato, da mesma forma que o mandante ficava obrigado 
para com o mandatário. 

Por sua natureza é o mandato estrito e limitado, devendo o mandatário não ir além do que 
está expressamente declarado no respectivo instrumento. 

A representação é o característico principal do mandato, distinguindo-o de outros contratos. 



De conformidade com o estatuido em nosso Código Civil, podem ser objeto do mandato todos 
os fatos desde que sejam lícitos, não proibidos pela lei,, ou cujo uso ou fim não for 
manifestamente ofensivo da moral e dos bons costumes. 

PROCURAÇÕES PARA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO - O Código do Processo Civil, (Decreto-lei n.º 
1.608, de 19-9-939), talvez visando a uniformidade e maior facilidade para as procurações com 
poderes para o fôro em geral e que antigamente eram muito extensas - dado os inúmeros atos 
que o advogado necessita praticar -, em seu artigo 108, estabeleceu a cláusula "AD-JUDICIA", 
mediante a qual o procurador fica habilitado a praticar todos os atos do processo, 
dispensando-se menção especial de poderes, salvo para receber citação inicial, confessar, 
transigir, desistir, receber, quitar e substabelecer. 

A instituição dessa cláusula, "ad-judicia", facilitou bastante o serviço dos notarios, mórmente 
os das Capitais e de comarcas mais importantes, onde avultam as demandas e causas 
administrativas. 

Por aqui, faço ponto nestas minhas pequenas notas, embora haja ainda muito que dizer sobre 
este pequeno serviço de cartório, que é a procuração e sobre a qual existem tratados de 
gordos volumes, da lavra de grandes mestres de direito. 


