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MANDATO ASSECURATÓRIO. INVALIDADE 

SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA 

Advogado em Santos 

 

1. Objeto deste estudo – 2. Evolução da jurisprudência brasileira, nessa matéria – 3. Mandato: 

Natureza. Causa – 4. O art. 1.1317 do Código Civil Brasileiro – 5. Mandato impróprio (ou 

irregular) – 6. Conclusão. Invalidade do mandato assecuratório. 

 

1. Objeto deste estudo 

1.1. Vulgarizou-se a praxe de incluir, nos instrumentos de negócios bilaterais, cláusula com 

outorga de poder, ao credor, para agir em nome do devedor. Dos contratos de mútuo ou de 

abertura de crédito, firmados com instituições bancárias, espalhou-se ela para os celebrados 

em todo tipo de agenciamento financeiro (mera abertura de conta bancária, aquisição de casa 

própria, consórcios, cartão de crédito), alcançando até mesmo contratos de locação e os 

concluídos com estabelecimentos de ensino. 

Em geral, de um lado está o devedor (com obrigação de pagamento em dinheiro), 

consumidor de um serviço ou adquirente de um bem, e, de outro lado, uma empresa – agente 

financeiro, prestador do serviço ou vendedor do bem – que impõe o preço e as cláusulas do 

contrato. Mas, como devedores, às vezes encontram-se pessoas jurídicas, pequenas empresas, 

associações civis, cooperativas, e até mesmo entidades de direito público. 

Muitas vezes, quando a complexidade do negócio exige o contacto com vários órgãos, a 

obtenção de certidões, licenças e alvarás, o credor recebe poderes do devedor, no interesse da 

conclusão do negócio, para agir como uma espécie de despachante (comissionado) com 

mandato. Outras vezes, a existência do mandato evita, à medida que se apresentam as 

situações, a necessidade de recorrer ao devedor, para viabilizar cada passo do negócio. A 

representação, aí, ocorre perante terceiros. 

Mas em grande parte das vezes, o que se objetiva, com essa cláusula, é o proveito 

exclusivo do credor, que passa a representar o devedor perante si mesmo. Com ela, por 

exemplo, em caso de mora ou inadimplemento, fica autorizado o credor – ou integrante do 

mesmo grupo econômico – a emitir notas promissórias, em nome do devedor, favorecendo o 

próprio credor. Nessas circunstâncias, o mandato é utilizado como garantia vazia – porque sem 

conteúdo prévio – de cumprimento das obrigações. É como se o devedor, e seus garantes, ao 

se ajustar o negócio, houvessem assinado várias folhas em branco, que depois o credor  vai 

preenchendo, no curso de sua execução. 

Reproduzo, de um desses instrumentos, as cláusulas que nos interessam: “Assim pelo 

presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o creditado nomeia e constitui 

seu bastante procurador, de forma irrevogável, a empresa N, para o fim único e especial de, 

caso seja necessário, emitir notas promissórias de acordo com os valores e vencimentos das 

prestações estipuladas no intróito do presente contrato, podendo inclusive substabelecer tais 

poderes em quem convier, no todo ou em parte”. 

E: “Por este mesmo instrumento e melhor forma de direito os avalistas do creditado, 

devidamente qualificados no preâmbulo, nomeiam e constituem seu bastante procurador, em 
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caráter irrevogável, a empresa N, para o fim especial desta última avalizar em seu nome as 

notas promissórias emitidas pelo creditado correspondentes às prestações e vencimentos 

discriminados no intróito do presente contrato, poderes esses que poderão ser 

substabelecidos, no todo ou em parte em quem convier”. 

Veja-se também esta cláusula, constante em contrato de emissão e utilização de cartão de 

crédito: “Ao aceitar as condições deste contrato, o Sócio Titular nomeia e constitui a 

Administradora como sua procuradora, outorgando-lhe poderes expressos para negociar e 

obter crédito junto a instituição financeira da escolha da Administradora, para financiamento 

das despesas havidas com o(s) cartão(ões) e dos encargos acessórios da dívida, incluindo, nos 

poderes do mandato, os de substabelecer, assinar os respectivos contratos de financiamento, 

abrir contas correntes em bancos para movimentar os valores dos financiamentos obtidos, 

assinar e aceitar títulos representativos do débito, inclusive notas promissórias e letras de 

câmbio, estabelecer prazos, pactuar e repactuar taxas, acertar juros, comissões, encargos e 

despesas financeiras, remuneração de garantia e demais encargos da dívida, que desde já é 

dada pelo Sócio Titular como líquida, certa, exigível e cobrável por execução judicial”. 

Não se trata, como se vê, da assinatura de notas promissórias, no momento da formação 

do contrato, com valores correspondentes a parcelas determinadas do débito. Mas da ampla 

possibilidade que se abre, ao credor, de no futuro – por meio de interposta pessoa que, na 

verdade, dele não se distingue – formar títulos executivos em seu favor, por valores cuja 

determinação fica inteiramente ao seu arbítrio. 

Segundo o disposto no Código de Processo Civil brasileiro (art. 585-II), o documento 

particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação 

de pagar quantia determinada – como costumam ser os instrumentos dos contratos de 

abertura de crédito – são títulos executivos extrajudiciais. Assim, tais contratos já entregavam 

ação de execução aos credores, não fosse o caso de que, acrescidos de juros, correção 

monetária, multas, comissão de permanência, e outras taxas, esses valores, com o tempo e 

eventos do contrato, tornavam-se indeterminados. A diferença está em que, o uso do 

instrumento de contrato como título executivo contra os devedores e seus fiadores, tornaria 

admissível a discussão, em sede de embargos, dos valores em cobrança. Ao passo que a 

existência de promissória faria certo o valor do débito, ou, ao menos, dificultaria sua 

discussão, em execução contra o devedor ou contra o coobrigado (seu fiador no contrato, 

transformado em avalista na cártula).  

Para quem costuma observar exclusivamente a forma, desprezando as realidades que ela 

tanto pode veicular como trair, havendo dúvida ou impugnação quanto ao montante inscrito 

na promissória, o executado não teria como argüi-las em sede de embargos, restando-lhe a 

possibilidade de voltar-se, em ação própria, contra o seu “procurador”. 

O 5.º Encontro dos Tribunais de Alçada do Brasil, realizado de 23 a 26 de novembro de 

1981, no Rio de Janeiro, decidiu que “é inválida a procuração outorgada por mutuário em 

favor de empresas pertencente ao grupo financeiro do mutuante, para assumir 

responsabilidade, de extensão não identificada, em títulos cambiais, figurando como 

favorecido o mutuante” (Boletim AASP – 1.208/2). 
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O Superior Tribunal de Justiça já enunciou súmula de jurisprudência (n.º 60), considerando 

“inválida a nota promissória emitida e avalizada por mandatário de mutuário, pertencente ao 

mesmo grupo financeiro do mutuante, no exclusivo interesse deste” (RSTJ 44/17-79). 

E o Código do Consumidor (Lei 8.078, de 11.9.90), fulminou como abusivas as cláusulas 

que “imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo 

consumidor” (art. 51-VIII). 

1.2. Seriam desnecessários tais indicativos, fortes, para que se tivessem como inválidas 

aquelas cláusulas, seja pelo seu caráter potestativo, seja pelo abuso de poder econômico, e 

consideradas as regras interpretativas dos contratos de adesão. “Os atos jurídicos valem ou 

deixam de valor” – já dissera Rui Barbosa – “consoante apresentarem, ou não apresentarem, a 

condição de liberdade. Sem esta não se contraem ou resgatam obrigações, não se exercem ou 

adquirem direitos de ordem alguma” (Memórias sobre a eleição presidencial, Obras 

completas, II/180). Entretanto, até que surgissem tais indicativos, muitos dos nossos juízes e 

tribunais tinham como válidas aquelas cláusulas; e, mesmo depois deles, continua persistindo 

sua inclusão, em muitos contratos.  

Paradoxalmente, algumas das decisões em favor dos devedores, naquela fase, basearam-

se no equivocado fundamento de que, ao emitir promissória como representante do devedor, 

em seu benefício, estaria o credor contratando consigo mesmo. O que (irrisão do formalismo 

cego!) deu lugar à intervenção, nos contratos, de um terceiro que recebesse o mandato do 

devedor, para exercê-lo em proveito do credor. 

1.3. Contribuiu para a hesitação jurisprudencial – ao lado de outros fatores, alguns até de 

maior importância – a falta de clareza, do Código Civil brasileiro, quanto aos atos que o 

mandatário pode validamente praticar. 

Em princípio tem-se como certo que o fim primordial do mandato é a realização do 

interesse do mandante. 

Pesava, entretanto em sentido contrário, a tradicional aceitação, pelo direito brasileiro, da 

“procuração em causa própria”, que se outorga no interesse exclusivo do representante. 

Significa também atender-se ao interesse do mandatário fazer sua procura irrevogável, ou 

subordiná-la a outro negócio jurídico no qual é incluída como cláusula (poder de 

representação fundada). Estas são, todas, hipóteses previstas pelo Código Civil brasileiro, em 

seu art. 1.317: “É irrevogável o mandato: 

I – Quando se tiver convencionado que o mandante não possa revogá-lo, ou for em causa 

própria a procuração dada; 

II – Nos casos, em geral, em que for condição de um contrato bilateral, ou meio de cumprir 

uma obrigação contratada, como é, nas letras e ordens, o mandato de pagá-las; 

III – Quando conferido ao sócio, como administrador ou liquidante da sociedade, por 

disposição do contrato social, salvo se diversamente se dispuser nos estatutos, ou em texto 

especial de lei”. 

Pesava ainda o fato de que a lei cambiária (Dec. 2.044 de 1908, art. 54-IV) e a Lei 

Uniforme, arts. 8.º e 77.º (v. Dec. 57.663, de 24.1.66, de 24.1.66), admitem a emissão de 

promissória por procurador com poderes especiais. Bem como o enunciado da Súmula 387 do 
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Supremo Tribunal Federal: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode 

ser completada pelo credor de boa fé antes da cobrança ou do protesto”.1  

1.4. Este estudo objetiva demonstrar que é incompatível com a natureza do mandato sua 

utilização como garantia, sendo inválida a cláusula com a qual o devedor outorga, ao credor ou 

interposta pessoa, poder par a agir em seu exclusivo proveito, contra o interesse do 

outorgante. 

Embora estreitamente ligada a esse tema, passaremos ao largo de uma discussão 

relevante: se o credor-mandatário pode agravar a posição do devedor-mandante, criando, em 

desfavor deste, título que o sujeita a execução. A propósito, diz Pontes de Miranda que “o 

nexus foi equiparação primitiva da executividade estabelecida pelo próprio credor à 

executividade estabelecida pelo próprio credor à executividade, através da cognição pelo 

Estado, à execução de sentença: ...Há reminiscência disso nos sistemas jurídicos que permitem 

adotarem os contratantes “ação executiva” para suas obrigações, ou que o estipule o credor: 

são sistemas com a idade do nexus, ou de algum momento shylockiano de regressão psíquica 

ao nexus” (Tratado das Ações, VII/58). 

Do mesmo modo, passamos também ao largo de outra discussão relevante: se a cambial 

vinculada a contrato perde a sua autonomia; após decisões dizendo que sim, inclusive do 

Supremo Tribunal Federal (RTJ 45/52 e 73/635; RT 576/118), a jurisprudência nacional 

encaminhou-se no sentido contrário (RSTJ 24/376, 382, 396; 26/343). 

São ainda temas conexos – que raspam, mas não envolvem a matéria de que ora tratamos 

– a questão dos documentos e das promissórias assinadas em branco. Anota-se tão somente 

que, nos estritos termos da lei, os claros que o portador da promissória, como mandatário 

presumido, é autorizado a preencher (Dec. 2.044/08, art. 54-§ 1.º), são os relativos à data e 

lugar da emissão; que da existência da representação cambiária não decorre, ipso facto, a 

admissibilidade do mandato assecuratório; e que é diferente a posição do terceiro de boa fé 

perante um título preenchido após a emissão, e um título emitido por procurador. 

 

2. Evolução da jurisprudência brasileira, nessa matéria 

 

Quando o tema começou a repercutir nos nossos tribunais, na década de 70, muitas 

decisões entendiam válido o mandato outorgado pelo devedor, ou válidas as promissórias 

emitidas com base nele, pelo próprio credor, ou por outrem, indicado pelo credor. 

Assim as seguintes, todas do 1.º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: “(Cartão de 

crédito)... quanto à eficácia do mandato constante do contrato de financiamento, ou de 

abertura de crédito, autorizando a empresa que fez os pagamentos a emitir promissória, 

afigura-se indiscutível, tratando-se de clausulo usual em tal espécie de contratos, bem como 

de condição livremente aceita pelo usuário. A questão da liquidez da dívida... não afeta a 

                                                           
1
 A súmula 387 – que invoca a Lei 2.591/12, art. 15, e o Dec. 2.044/08, arts. 2.º, 3.º, 39 e 56 – depois de 

considerada ineficaz, com a edição do Dec-lei 427/69 (que exigia o registro das cambiais), parece 

“repristinada” com a revogação desse decreto-lei pelo Dec.-lei 1.700/79), 
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regularidade da criação do título, podendo ser apenas um ponto a alegar e discutir na ocasião 

da cobrança”. (6.ª Câm., 3.12.74, rel. Paula Bueno, julgados do TACiv, Ed. Lex, 32/244). 

“A promissória pode ser emitida por mandatário com poderes especiais e o mandato 

pode ser genérico para emissão de cambiais, sem restrições quanto a tempo, lugar e quantia”. 

(1.ª Câm., 21.9.76, rel. Carlos Ortiz; RDM 26/119).2  

“É lícita a procuração outorgada por mutuário em favor de empresa pertencente ao grupo 

financeiro do mutuante para assumir responsabilidade de extensão não especificada, em 

títulos cambiais, figurando como favorecido o mutuante. Entretanto, o mandatário terá seu 

direito limitado, devendo agir com boa fé, observando o que for combinado”. (6.ª Câm., j. 

1.12.81, rel. Bueno Magano; RT 568/107). 

“Se o credor tem, por força de lei, mandato tácito do devedor para inserir no título de 

crédito por este emitido o próprio valor do débito, além de outros elementos essenciais à 

cártula, nada impede que, por mandato expresso, outorgue o devedor poderes ao credor para 

emitir o mesmo título”. (3.ª Câm., Ap. 303.563, j. 25.5.83, rel. Nelson Schiavi). 

“... De se notar, outrossim, na espécie, que as promissórias emitidas correspondem 

exatamente às prestações avençadas no contrato, este e aqueles firmados na mesma data, o 

que faz presumir que tenham sido subscritas na presença e com a anuência dos mandantes”. 

(6.ª Câm., j. 13.8.83, rel. Ernani de Paiva; RT 588/130). 

“Não repugna ao ordenamento jurídico que alguém outorgue poderes a outrem para, em 

seu nome, emitir promissórias por dívida regularmente assumida, e que cobre seu montante 

mediante execução fundada em título executivo extrajudicial. Evidente que deve o mandatário 

aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, cabendo-lhe indenizar qualquer 

prejuízo causado por culpa sua”. (7.ª Câm., j. 13.9.83, rel. Régis de Oliveira, RT 587/138, em.). 

“Admissível é a emissão de nota promissória pelo próprio credor se expressamente 

prevista a hipótese em cláusula de contrato de adesão”. (6.ª Câm., j.; 24.4.84, rel. Jorge 

Almeida; RT 598/136, em.). 

“O grupo de sociedades pode ser constituído para a combinação de recursos ou esforços 

tendo em vista a realização dos respectivos objetivos, ou a participação em atividade ou 

empreendimentos comuns (art. 265 da Lei 6.404/76, conservando cada uma personalidade e 

patrimônio distintos”. (7.ª Câm., j. 15.5.84; rel. Osvaldo Caron; RT 588/119). 

“As peculariedades do contrato de financiamento exigem que o mandatário que emitirá 

os títulos em nome do devedor seja de escolha do credor. Ao contratar o financiamento o 

financiado constitui tal mandatário... 

                                                           
2
 Comentando esse acórdão, ao escrever em 1977 para a Revista de Direito Mercantil, e após alinhar 

bem lançados argumentos, Waldírio Bulgarelli dizia ser de esperar “uma reformulação na tendência 

jurisprudencial, para pôr cobro aos abusos das sociedades emissoras de cartões de crédito, e aos dos 

fornecedores a elas associados. Que se implante de vez uma consciência de proteção ao consumidor, 

sem necessidade de leis novas e específicas para cada problema, que as normas gerais podem ainda 

muito bem servir a isso”. (RDM 26/122). 
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... Fere o bom senso que a credora ficasse a depender, para a emissão dos títulos 

representativos do seu crédito, de mandatário, da escolha exclusiva do devedor”. (1.ª Câm., j. 

e.6.86, rel. Marco César; RT 611/118). 

“A emissão de cambial por procuração é válida se tal foi deliberado no contrato de 

financiamento, nada obstando a que o mandatário emita cambial em nome e por conta do 

mandante, em proveito próprio, desde que não se apure excesso ou abuso”. (6.ª Câm., j. 

13.5.86, rel. Ernani de Paiva; RT 610/138). 

Todavia, ao julgar a apelação 258.542, em 18.10.79, a 2.ª Câmara do mesmo Tribunal 

julgara ineficaz a cláusula autorizando a emissão da promissória, em favor do credor. Diz o 

acórdão, assinado pelo relator designado, Geral Arruda (JTACSP, Lex, 62/99-101): 

“O nosso direito é avesso às situações que sujeitam uma parte ao arbítrio da outra (art. 

115 do Código Civil), e também proíbe aos mandatários a compra dos bens de cuja 

administração ou alienação estejam encarregados (art. 1.133, II). ... 

Estranho na verdade esse mandato em que o mandatário volta as costas ao mandante 

para só cuidar dos interesses do banco credor, agindo potestativamente na emissão de notas 

promissórias em nome do inerme constituinte... 

O problema do conflito de interesses entre representante e representado já foi tratado 

nesta 2.ª Câmara por ocasião do julgamento da ap. 248.877, de Lins. Considerou-se nesse 

julgamento ineficaz a cláusula de mandato que a exeqüente fizera inserir no instrumento de 

contrato, por ser tal mandato viciado pela falta de legitimação do mandatário... 

A propósito vem a lição de Cariota Ferrara que, reproduzida em vernáculo, diz: ‘Mas é de 

duvidar-se, segundo nossa opinião, que se possa conferir o mandato ou a autorização no 

exclusivo interesse do representante ou de um terceiro, sem que se altere a função do negócio 

ou quanto menos se adapte a ele um fim diverso; uma razão de dúvida se tira da própria lei 

que configura só um mandato conferido também no interesse do mandatário ou de terceiro 

(art. 1.723, Código Civil italiano). Verdade é que, segundo nossa opinião, um mandato no 

exclusivo interesse do procurador ou de um terceiro não é outra coisa que um negócio 

indireto; e por isso de sua validade e eficácia é de se julgar segundo os princípios válidos para 

os negócios indiretos. (Il negozio giuridico, p. 157)”. 

Em 15.12.81, a 1.ª Câmara do mesmo Tribunal entendeu haver, no mandato em favor do 

credor, ou interposto seu, incompatibilidade entre o interesse do mandatário e os deveres 

decorrentes do mandato (rel. Oliveira Lima; RT 569/125). 

Foi no julgamento da apelação 283.335, da comarca de São Vicente, que ocorreu no 1. 

Tribunal de Alçada Civil de São Paulo o mais aceso debate sobre o tema (6.ª Câm., 1.12.81)., 

Não me constando tenha o respectivo acórdão figurado em algum repertório, tentarei 

resumir os esmerados votos dos juízes Bueno Magano (relator) e Nelson Altemani. 

O primeiro, relembrando o disposto na lei uniforme e no Dec. 2.044/08 sobre a cambial 

em branco, a Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, e o art. 1.317 do Código Civil 

(procuração em causa própria), sustenta que, na hipótese em discussão, não se trata de 

contrato consigo mesmo. E acrescenta que “os contratos bancários cumulando mandato e 

mútuo vêm sendo usualmente utilizados sem óbice legal, porquanto face ao sistema do Código 

Civil, adotando a liberdade de contratar, as partes podem criar outros contratos além dos 
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nominados, ou combinar tipos, formando contratos mistos, usando enfim do direito de regular 

seus interesses de acordo com o princípio de autonomia da vontade, que nesse ponto 

manifestou-se de maneira positiva na dinamização do Direito Positivo, c. Martinho Garcez 

Neto, in Obrigações e Contratos, p. 46”. 

O Dr. Nelson Altemani, que em 6.5.1981, como relator da AP. 277.236, entendera 

“inteiramente válida a cláusula contratual pela qual devedor e avalista constituem procurador 

uma empresa subsidiária da credora, para emitir notas promissórias e avalizá-las”, e vinha se 

deslocando para a posição contrária (v. RT 560/130) apresenta agora, em sua declaração de 

voto em separado, os mesmos argumentos compendiados na tese que, poucos dias antes, 

oferecera ao Encontro dos Tribunais de Alçada, realizado no Rio de Janeiro. Afirma que, além 

da questão cambial disciplinada pela Lei Uniforme e pela Lei 2.044 de 1908. “o problema 

envolve considerações de outra natureza”. Examina as características do contrato de mandato, 

relembra a doutrina de Cariota Ferrara, e invocando a teoria da desconsideração, afirma: 

“tudo leva a crer que o credor evita posicionar-se como mandatário do devedor unicamente 

para salvar a aparência do negócio, encobrindo o conflito de interesses entre o representante 

e o representado. Típica simulação relativa, mediante interposição de pessoa”. Estuda as 

questões da procuração em causa própria, da formação de títulos executivos negociais, e 

conclui que no caso a emissão de nota promissória, ainda que realizada por interposta pessoa, 

“representa típica manifestação do que se convencionou chamar contrato consigo mesmo”. 

Em 5.8.82, o 3.º Grupo de Câmaras do mesmo Tribunal (relator Pinheiro Rodrigues), 

sustentando que o mandato pressupõe confiança, entendeu que a prática em questão “não 

deixa de configurar um desvirtuamento do mandato e fonte de possíveis abusos, a merecer 

vigilância do Judiciário” (RT 570/115). A 2.ª Câmara do Tribunal de Alçada do Rio Grande do 

Sul, em 8.3.83, (rel. José Vellinho de Lacerda) apontou a incompatibilidade, no caso, “entre o 

interesse da mandatária e os deveres decorrentes do mandato” (RT 577/239). E a 2.ª Câmara 

do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, em 2.12.83 (rel. Abel Machado), entendeu nulo o 

mandato assim outorgado, por contrariedade ao art. 115 do Código Civil (RT 590/218). 

O Supremo Tribunal Federal, em 22.11.85, decidiu a propósito que: “Em princípio, não 

existem óbices legais à outorga de mandato pelo mutuário, à empresa vinculada ao grupo 

creditício do mutuante, para agir segundo condições previamente contratadas. A possível 

incompatibilidade de interesses do representante há de ser aferida, em cada caso, mediante o 

exame da extensão dos poderes deferidos ao mandatário e à ocorrência, ou não, de abuso no 

desempenho do mandato”. (RTJ 116/749). 

No Superior Tribunal de Justiça, as decisões encaminharam-se no sentido da invalidade da 

cláusula, a) por ofensa ao art. 115 do Código Civil (RSTJ 22/200, 23/220, 26/313), b) devido ao 

conflito de interesses e à ocorrência de contrato consigo mesmo (RSTJ 23/220, 26/313), c) face 

à sujeição do ato ao arbítrio de uma das partes (RSTJ 30/461, 40/430) e à afetação da vontade 

(RSTJ 30/461), desaguando por fim na Súmula 60 (RSTJ 44/18-79). 

 

3. Mandato: Natureza. Causa 
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3.1. Diz o art. 1.288 do Código Civil brasileiro – o mais próximo de conter uma definição 

desse contrato – que “opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, 

em seu nome, praticar atos, ou administrar interesses”. 

Todavia, “pode haver” mandato, no direito brasileiro, sem poder de representação, e. g. 

quanto aos atos que, sem poder de representação, podem ser praticados por outrem”. (Pontes 

de Miranda, Tratado de Direito Privado, t. 43, § 4.675). 

A autonomia dessa figura (poder de representação) e sua separabilidade do mandato, vê-

se com mais clareza no Código Civil alemão, que delas cuida em disposições distintas. 

A distinção entre outorga de poder, outorga de poder de representação, e mandato, é que 

permite diferenciar, este, das figuras afins, como faz Pontes de Miranda, com a habitual 

maestria: “Tem-se de distinguir do contrato de mandato o negócio jurídico da outorga de 

poderes, unilateral, que se contém na procuração” (Tratado de Direito Privado, t. 43, § 

4675.1). 

Dentre as disposições constantes do Código Civil brasileiro em seus arts. 1.288 e 1.330, 

algumas dizem respeito à procuração. Também, segundo assinala Pontes, “algumas regras 

jurídicas sobre mandato incidem, por analogia, noutros suportes fáticos...”. Assim como 

“regras jurídicas concernentes ao poder de representação incidem a respeito do mandato, sem 

se conterem nos arts. 1.288-1.330 do Código Civil”. (Id., § 4677.2). 

3.2. Nos artigos supra referidos, do Código Civil brasileiro, inexiste referência a que os atos 

do mandatário não possam contrariar os interesses do mandante, ou visar sua desvantagem. O 

mesmo silêncio observa-se nos comentadores do Código, a começar de Clóvis Bevilaqua. 

Esse foi tema de que não se cogitou, a partir da vigência do Código Civil. Tratar-se-ia de 

omissão, lacuna, ou do chamado “silêncio eloqüente”, a desnecessidade de mencionar o que é 

por demais sabido? 

No “Esboço”, dissera Teixeira de Freitas que “haverá mandato, como contrato, quando 

uma das partes se tiver obrigado a representar a outra em um ou mais atos da vida civil” (art. 

2.853). O “Esboço” veda, sob pena de nulidade, os “contratos do mandante, em que a outra 

parte for o próprio mandatário” (art. 2.871-3.º). E o art. 2.874 estabelece que “o mandato 

pode ter por objeto um ou mais atos ou negócios a exercer do interesse exclusivo do 

mandante e do mandatário, ou do interesse comum do mandante e do terceiro, ou do 

interesse exclusivo de terceiro”. 

Essa regra tem sua fonte nas Institutas, 3.27: “O mandato se contrai de cinco modos: se 

alguém te comete algo no seu interesse, ou no seu e no teu, ou no interesse de terceiro, ou no 

seu e do terceiro ou no teu e do terceiro”.3 

A respeito do interesse, diz Pontes (id., § 4677.1), que “o assunto sobre que versa o 

mandato pode pertencer ao mandante ou a terceiro, ou também ao mandatário (e. g., para 

cobrar, pagando-se). E o mesmo que afirma Ennecerus, em seu Direito das Obrigações: “o 

                                                           
3
 “Mandatum contrahitur quinque modis; sive sua tantum gratia aliquis tibi mandet, sive sua et tua, sive 

aliena tantum, sive sua et aliena, sive tua et aliena” 
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mandato pode referir-se a assuntos do mandante ou de um terceiro, e que inclusive digam 

respeito ao própria mandatário”.4  

A regra das Institutas, extraída de Gaio (Digesto, 17.1.2), é esclarecida por este: “Existe 

mandato quer mandemos no nosso próprio interesse quer no de outrem. Contrai-se portanto 

a obrigação de mandato se eu te encarregar de administrares, quer os meus negócios, quer os 

de outrem, e nós nos obrigamos reciprocamente por aquilo que devemos, em boa fé, prestar 

um ao outro”. (Gaio, 3.155).5 

Ao inscrever, no Esboço, a regra das Institutas, Teixeira de Freitas suprimiu-lhe a frase 

final: “Mas se o mandato te é dado somente no teu interesse, é inútil; e daí não nasce 

qualquer obrigação, nem qualquer ação de mandato entre vós”.6 Essa frase fazia sentido 

dentro da concepção romana de mandato, mas não segundo a concepção moderna. 

Atento a essa diferença, Velez Sarsfield, ao aproveitar o Esboço na elaboração do Código 

Civil argentino, assim redigiu seu art. 1.892: “El mandato puede tener por objeto uno o más 

negocios de interes exclusivo del mandante, o del interes comum del mandante y mandatário, 

o del interes comum del mandante y de  terceros, o del interes exclusivo de um tercero; pero no 

en el interes exclusivo del mandatário” (grifo meu). 

3.3. Em matéria de mandato não seria acertado simplesmente transpor, para a legislação 

nacional, o que nos textos romanos se mostra sob esse título. 

Com origem na religião e na amizade, o mandato era relação gratuita, em cujo 

desempenho deveria o mandatário pôr mais diligência do que nos seus próprios negócios (v. 

Ortolan, Institutes de Justinien, 3/313 e ss., Plon, Paris, 1863); o mandatário contratava com 

terceiros em seu próprio nome, e perante eles respondia, pessoalmente, pelos atos praticados 

no interesse do mandante. Nasce o mandato, como contrato baseado na confiança e na boa 

fé. 

É a esse tipo de contrato que – já agora gratuito ou oneroso – se acrescenta, como 

acontece na maioria dos casos, a outorga do poder de representação, de modo que o 

mandatário, agindo em nome do representado, não se faz pessoalmente responsável perante 

terceiros. Continua sendo relevante, nesse contrato, o proveito do mandante. E a falta de 

menção a essa circunstância, pelo legislador nacional, não é lacuna, mas silêncio eloqüente.  

Dentre as codificações modernas mais conhecidas, a italiana é atenta a essa questão. O 

contrato concluído pelo mandatário em conflito com o interesse do mandante pode ser 

anulado por este, se o conflito era conhecido ou reconhecível pelo terceiro (Código Civil, art. 

                                                           
4
 Cf. edição espanhola de Boch, Barcelona, 1966, v. 2, 1.ª parte, p. 589; titulo original: Recht der 

Schuldvervältnisse – Ein Lehrbuch, Tübingen, 1958. 

5
 “Mandatum consistit, sive nostra gratia mandemus sive aliena. Itaque sive ut mea negotia geras, sive 

ut alterius, mandaverim, contrahitur mandati obligatio, et, et invicem alter alteri tenebimur in id, quod 

vel me tibi vel te mihi bona fide praestare oportet”. Cf. A. Correia e G. Siascia, Manual de Direito 

Romano, v. II, p. 198; Saraiva, 1955. 

6
 “At si tua tantum gratia mandatum sit, supervacuum est mandatum, et ob id nulla ex eo obligatio, Nec 

mandati inter vos actio nascitur”. 
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1.394). Também anulável é o contrato que o mandatário conclui consigo mesmo, salvo 

autorização específica do mandante ou se o conteúdo do contrato exclui a possibilidade de 

conflito de interesses (art. 1.395). O Código Civil alemão proíbe, em regra, que o representante 

realize, em nome do representado, “contrato consigo mesmo” (art. 181). 

 

4. O art. 1.317 do Código Civil Brasileiro 

 

O proveito do mandante possui dois instrumentos de controle: a revogabilidade do 

mandato, e a obrigação de prestar contas, por parte do mandatário. 

O art. 1.317 do Código Civil brasileiro, acima reproduzido, rompe a unidade do sistema, 

como denuncia Clóvis Bevilaqua: “A doutrina, entre nós, ainda que não pacificamente, admitia 

as exceções, que o Código Civil consigna à irrevogabilidade do mandato. Seria mais prudente 

não se ter dado ingresso na lei a essa doutrina, que contraria a essência do mandato... A 

Comissão do Governo pensou diversamente. A ela devemos o art. 1.317 do Código Civil”. 

(Código Civil, vol. V, p. 64; Francisco Alves, Rio, 1919). 

Pontes de Miranda informa que “alguns sistemas jurídicos reputam nula a renúncia ao 

direito de revogar e há juristas que a proscrevem em qualquer caso; outros, enfim, que só a 

excluem quando, tratando-se de todo um patrimônio, ou de parte considerável desse, importa 

submissão imoral à vontade do mandatário, ou há outro fundamento sério” (id., § 4690.2). 

Segundo nosso Código Civil, o mandato, em regra revogável, pode ser irrevogável 

mediante acordo das partes (art. 1.317, I), e também havendo procuração em causa própria 

(Ib). 

O outro caso de irrevogabilidade é o do art. 1.317-II, “modo canhestro com que o 

legislador exprimiu mandato concernente a relação jurídica subjacente, justajacente ou 

sobrejacente, que dele precise. A alusão às “letras” e “ordens” é de todo descabida. Não há, aí, 

sempre, poder derivado de obrigação contratual; pode ter derivado de negócio jurídico 

unilateral. Por outro lado, se se pensou em assinação, em títulos cambiários e cambiariformes 

em que haja saque, a figura seria a da autorização, ou, no cheque, a do exercício de 

autorização, e não a do mandato”. (Pontes, id., § 4690.2.c). 

O último dos casos (art. 1.317-III), como assinala Clóvis, “é dispositivo que melhor cabe no 

capítulo da sociedade, a cuja teoria pertence”. 

Nenhum desses casos permite se diga que, no direito brasileiro, o mandato autoriza a 

prática de ato contrário ao interesse do mandante. Como contrário ao interesse do mandante 

não se pode considerar, em tese, outorga de poder de disposição, embora possam ocorrer 

atos de disposição contrários ao interesse do mandante; nem outorga de poder cujo exercício 

implique diminuição patrimonial, embora possa haver atos de diminuição patrimonial 

contrários ao interesse do mandante. Mas, sem dúvida, contrária ao interesse do mandante é 

a outorga potestativa em benefício do credor. 

 

5. Mandato impróprio (ou irregular) 
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“Para que haja representação” – diz Pontes de Miranda (id., t. 3, § 308.3) – “é preciso que 

seja figurante no negócio jurídico, ou no ato jurídico stricto sensu, quem não está, 

juridicamente, presente, em vez de o ser aquele que está presente (= representa)”. 

Ressalta a instrumentalidade do mandato. Os negócios jurídicos que o mandante pretende 

praticar, através do mandatário, podem ter causa donandi, solvendi, ou credendi. Mas o 

mandato não tem, em si mesmo, causa donandi, solvendi, ou credendi. 

Contrata-se mandato, portanto, “commoditatis causa”. Há sempre, no seu exercício, 

economia de tempo e de esforço. Por isso, o mandato é negócio de extraordinária 

flexibilidade. Ele não realiza apenas, propriamente, o milagre de fazer o mandante atuar sem 

que esteja presente; impropriamente, ele transfere, para as mãos do representante, a vontade 

do representado; de sorte que, fraudando sua confiança, é possível que o mandatário venha a 

atuar contra o interesse do mandante. 

Nos casos em que atue dessa maneira, com culpa, o mandatário responde perante seu 

representado. Propriamente, “o representante há de atuar em nome do representado. A 

vontade dele é de representar e exprimir a vontade, ou o conhecimento, ou o sentimento do 

representado, exatamente porque exprime que quer representar”. (id., § 317.3). Não se trata 

sequer da coincidência de duas vontades, a do representante e a do representado, mas da 

manifestação, desta, na atuação daquele. 

Mas se a lei admite a irrevogabilidade do mandato, é porque também reconhece, nele, o 

interesse do mandatário, consistente ao menos na continuidade da representação. 

Quando o interesse do representante supera o interesse do representado, não se tem 

mais verdadeiro mandato (cuja figura, todavia, se utilizou para alcançar fim diverso do que 

normalmente lhe corresponde). Aí, o mandato é impróprio. 

Bem se compreende, portanto, a objurgatória de Clóvis contra o art. 1.317 do Código Civil, 

e, particularmente, contra a procuração em causa própria: “Na procuração em causa própria, o 

mandatário exerce o mandato no seu próprio interesse. É uma cláusula desnaturadora do 

mandato, que, entre nós, tem sido capa de abusos e fonte inesgotável de contendas 

judiciárias. ...meio de dissimular as relações jurídicas que realmente se estabeleciam, ou se 

pretendia estabelecer entre as partes...” (ob. e loc. Citados). 

Entretanto, a utilização de um tipo negocial para alcançar fins que não lhe são próprios – 

quando não carateriza simulação invalidante – é um dos expedientes mais comuns (derivação), 

do desenvolvimento do Direito das Obrigações, a contar da própria criação do contrato, 

nascido em direito romano dos pactos celebrados em juízo.7 Ao se criarem, as formas jurídicas 

novas apóiam-se nas preexistentes. Isso a que poderíamos chamar “desvio do tipo”, ou 

“desvio da causa”, presente nos chamados “negócios indiretos”, não caracteriza 

necessariamente simulação invalidante.  

 

6. Conclusão. Invalidade do mandato assecuratório 

                                                           
7
 Karl Larenz analisa a alienação fiduciária em garantia como exemplo já clássico de “inovação jurídica 

determinada por uma necessidade imperiosa do comércio jurídico” (Metodologia da Ciência do Direito, 

p. 471; trad. do original Methodenlehre der Rechtswissenchaft, Fund. C. Gulbenkian, Lisboa, 1969). 
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6.1. No Direito brasileiro, não é ilegal – salvo caso em que incida o Código do Consumidor – 

mandato para que o credor represente o devedor perante terceiros, no interesse do negócio. 

O conflito potencial de interesses entre devedor e credor não suprime o interesse comum que 

ensejou o negócio. O mandato pode ser vazio (indicando apenas a natureza dos atos que 

podem ser praticados pelo mandatário, mas não o seu conteúdo), ou cheio. 

6.2. Também não é ilegal – com a mesma ressalva do item acima – o contrato com a forma 

de mandato – (vazio ou cheio), para que o credor, no seu interesse, represente o devedor 

perante terceiros; e. g. o que se conclui para que o credor, cobrando crédito que tem o 

devedor, se pague com o produto da cobrança. 

O “mandato” no interesse do credor pode permitir a prática de atos de diminuição 

patrimonial do devedor – como a disposição de bens ou a criação de obrigações – desde que 

previamente determinados (mandato cheio). Alienação, ou criação de obrigação, não 

significam necessariamente desvantagem, prejuízo ou detrimento (ato contrário ao interesse) 

do representado. A autorização para alienar pode ser com dispensa de prestação de contas 

(art. 1.317-I-2. ª parte, do Código Civil). 

Esse “mandato” pode ser a) autônomo e revogável (salvo acordo em contrário, art. 1.317-

I-1.ª parte), ou b) subordinado a outro negócio jurídico (poder de representação fundado), 

sendo portanto irrevogável (art. 1.317-II). 

Nos casos em que incide o art. 1.317, o mandato é impróprio. 

6.3. Excetuado caso em que incida o Código do Consumidor, também não é ilegal o 

mandato que permita ao mandatário celebrar contrato com o mandante, figurando, no ato, 

como representante deste. 

Não é possível haver dúvida quanto a este tópico. Pontes de Miranda deixa bem clara a 

diferença entre o contrato consigo mesmo (o que é a priori juridicamente impossível), e o 

contrato em que uma das partes figura ao mesmo tempo em nome próprio e como 

representante da outra parte: “Se há, de regra, colisão de interesses, quando o representante 

contrata consigo mesmo, não se pode afirmar...; depende da maior ou menor extensão dos 

poderes, depende de ser oneroso ou gratuito o negócio jurídico, depende de circunstâncias 

que apontem não se ter preocupado com a pessoa do figurante o representado. Quem dá 

poder de representação torna possível, dentro do que outorgou, exercício no interesse do 

representante, ou do terceiro com quem o representante trate, ou de outro terceiro”.8  

O mandato, aqui, pode ser: a) para a prática de negócio com qualquer – que o 

representante decide celebrar consigo mesmo (ressalvados os casos previstos no art. 1.133-II 

do Código Civil, ou que à sua luz possam ser examinados); ou b) mandato restrito à prática de 

ato do representado com o representante. 

6.4. Outra hipótese, bem diferente, é a do mandato com o qual o credor recebe poderes 

específicos para concluir negócio, ou ato jurídico stricto sensu, consigo mesmo e em seu 

exclusivo benefício. 

                                                           
8
 Sobre “contrato consigo mesmo” veja-se Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, ts. 3, § 318 e 

43, § 4.684.5, e “Dez anos de pareceres”, v. 10/355 e 396, F. Alves Ed., 1977. 
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Desconsiderada a pessoa interveniente, dela é exemplo a matéria objeto da Súmula 60 do 

Superior Tribunal de Justiça: “nota promissória emitida por mandatário de mutuário, 

pertencente ao mesmo grupo financeiro do mutuante, no exclusivo interesse deste”. 

Trata-se de poder de representação fundado. Portanto, “mandato” irrevogável. 

Se o “mandato” é cheio (autorizando desde logo a emissão das promissórias, com tais 

valores e tais datas), perde em grande parte a instrumentalidade característica do mandato, 

porque já supõe a existência da obrigação; o que resta a fazer, com a emissão das 

promissórias, é apenas a formalização da cártula.9  

A hipótese é diversa quando o “mandato” é vazio, ficando o credor – ou terceiro, por ele – 

autorizado a emitir as promissórias, em seu benefício, com o valor que determinar. O que 

provoca a invalidade, neste caso, não é simplesmente o possível excesso ou abuso de 

confiança: esse é risco inerente ao mandato, pelo qual, no mandato próprio, responde o 

mandatário. 

Não temos, aí, meramente mandato impróprio (no interesse do representante, 

irrevogável, com dispensa de prestar contas), mas mandato assecuratório, que é inválido. 

O mandato assecuratório é invalido: a) porque é garantia ampla, sem delimitação 

suficiente do seu objeto como acontece com as garantias comuns, reais ou pessoais. Ou b) 

porque entrega, ao credor, a possibilidade de criar, em seu benefício, obrigação nova gravando 

o outorgante, seu devedor. 

A outorga de poder para emissão de notas promissórias é apenas um desses casos. O 

devedor não tem, aí, como defender-se perante terceiro de boa fé, portador de título sem 

causa. E, para defender-se ou voltar-se contra o procurador infiel, encontra-se absolutamente 

inferiorizado. 

A admitir-se a figura do mandato assecuratório, poderia ele estender-se à criação de um 

gravame genérico sobre o patrimônio do outorgante, o que iria além do próprio pacto 

comissório, vedado pelo art. 765 do Código Civil brasileiro. 

Pertencem aos primórdios do direito os pactos (fidúcia cum creditore, pactum de 

vendendo) que, para o caso de inadimplemento, entregavam ao credor poder de disposição 

sobre o patrimônio do devedor. 

Assinala Pontes de Miranda (o. cit., § 2.422.2), a propósito do art. 765 do Código Civil 

brasileiro, que “em virtude de pacto posterior ao vencimento, ou de procuração em causa 

própria, ou procuração para a venda, pode o credor hipotecário, pignoratício ou anticrético, 

transferir para si mesmo o direito de propriedade (H. C. Hirsch, Die übertragung der 

Rechtsausübung, 343 d. 347 s.; J. Biermann, Sachenrecht, 513)”. Mas “a procuração anterior 

ao vencimento é nula, e nula a que se passa em adimplemento da cláusula proibida (G. Planck, 

Kommentar, III, 4.ª ed., 915)”. 

O que invalida o mandato assecuratório não é a possibilidade de enriquecimento 

injustificado do credor, mas, na expressão do Superior Tribunal de Justiça, a afetação da 

vontade.  A incoincidência entre a vontade do mandante e a sua manifestação pelo 

                                                           
9
 Para Sálvio Figueiredo Teixeira (v. RSTJ 44/24), “a chamada procuração em causa própria apenas traduz 

um negócio que já se completou e não foi integralmente formalizado”. 
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mandatário – um acidente ou ilícito no exercício do mandato – não pode ser promovida a 

elemento integrante da causa desse contrato, de modo a criar uma figura nova, em que a 

pessoa do mandatário se sobrepõe à do mandante. Se isso acontece, não há derivação, ou 

mero desvio do tipo negocial, mas ofensa a princípio básico do direito negocial: inocorre o 

acordo de vontades, requisito de existência do negócio jurídico. 

Nota promissória emitida dessa forma não é inválida, mas inexistente. A cláusula que 

permite sua emissão é nula, como toda cláusula que transforme mandato em instrumento de 

garantia. 

Santos, maio de 1995. 
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