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José	Thadeu	Machado	Cobucci	

Vice-Presidente
Roberto	Barbosa	de	Carvalho

Primeiro-Secretário
Nilo	de	Carvalho	Nogueira	Coelho

Segundo-Secretário
Fernanda	Murta	Rodrigues

Primeiro-Tesoureiro
Julio	Cezar	Ferreira

Segundo	Tesoureiro
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Caro(a) Registrador(a),

É com satisfação que distribuímos o volume 2 da Coletânea de Estudos do Recivil. 

Esta Coletânea é formada por diversos volumes, de temas específicos, referentes à prática dos 

atos de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas.  

Os volumes são trabalhados de maneira aprofundada, com base teórica e prática, usando como 

orientação a legislação em vigor, além de jurisprudências e doutrinas da área.

Este importante trabalho servirá de amparo e meio de pesquisa para os registradores e notários 

do Estado de Minas Gerais. 

O Recivil tem trabalhado incessantemente e investido muito no aprimoramento, crescimento 

intelectual e acadêmico da classe.

Oferecemos gratuitamente cursos de qualificação, congressos, seminários e simpósios. Além de 

investirmos na publicação de cartilhas de orientações jurídicas e livros específicos sobre a 

atividade.

Nossa revista mensal, a revista Recivil, tem a tiragem de cinco mil exemplares, e é distribuída 

gratuitamente para todas as serventias e comarcas de Minas Gerais, levando informação, 

legislação e orientação. O site do Recivil atinge mais de 50 mil acessos por mês. 

Este projeto está a cargo do Corpo Editorial do Recivil, que tem entre seus membros diretores, 

professores, registradores, advogados e especialistas da área.

Esperamos com esta Coletânea ajudar na árdua, porém satisfatória, missão a vocês delegada 

pelo Estado.

Em pequenas doses de conteúdo cuidadosamente estudado e trabalhado para o 

aprimoramento dos registradores e notários de Minas Gerais, a Coletânea de Estudos do Recivil 

veio para fortificar ainda mais esta classe que cresce e se valoriza a cada ano.

Bons estudos.

Paulo Alberto Risso de Souza

Presidente do Recivil
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Mandato em Causa Própria

Introdução

É corriqueiro no Brasil que os negócios jurídicos envolvendo 

transmissão de bens seja materializado por procurações, sem a 

devida assinatura do contrato definitivo, gerando insegurança 

jurídica e prejuízo àqueles que geralmente não podem suportá-los.

O que se afirma é que muitas pessoas, acreditando estar adquirindo 

um bem “em cartório”, acabam por transacionar sem o devido título 

hábil à transmissão do bem, ficando a mercê da sorte, portando 

apenas um mandato lavrado em instrumento público.

Tendo em vista o costume, o Direito se amolda aos fatos e cria 

instrumentos jurídicos para salvaguardar aqueles que estão sob sua 

proteção, sendo um exemplo de tal tutela a procuração em causa 

própria.

O presente trabalho visa trazer breves esclarecimentos sobre as 

procurações em causa própria, assunto tão tormentoso no meio 

jurídico, especialmente para aqueles profissionais do Direito que 

atuam nos serviços extrajudiciais de notas e registros.

O cerne do estudo está em caracterizar o instituto e afastar qualquer 

confusão que possa existir entre o mandato in rem suam e o negócio 

consigo mesmo, ambos regulamentados pelo Código Civil de 2002, 

que apesar de guardarem semelhanças em uma primeira análise, 

tratam-se de negócios jurídicos totalmente distintos, especialmente 

no que tange ao exercício do mandato pelo procurador.
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Conceito

O mandato, instrumentalizado pela procuração, nos termos da lei 

civil, é o negócio jurídico pelo qual alguém recebe de outrem 

poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses 

(art. 653, do CC/02).

Em regra, nos termos da norma supramencionada, o mandatário 

recebe poderes para atuar pelos interesses do mandante, ou seja, 

não está atuando em seu benefício, mas sim do mandante, o que 

não ocorre na procuração em causa própria.

No mandato in rem suam (em causa própria) o mandatário atua em 

seu próprio interesse, não exercendo propriamente a representação 

trazida pelo regramento do mandato.

O que a doutrina afirma é que a procuração em causa própria vai 

além da mera representação, tratando-se de verdadeira transmissão 

de direitos.

É o que afirma Pontes de Miranda, em seu Tratado de Direito 

Privado, vejamos:

Faz-se procurador e titular, e não só procurador, ou só 
titular. Há algo de  híbrido, que lhe veio das origens, 
quando se concebeu como expediente para se obter o 
que o direito romano não tinha: a cessão de créditos. O 
procurador em causa própria exerce os poderes em 
nome do procurado, posto que para si. (MIRANDA, p. 
210)
(Grifo nosso)
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Nelson Nery e Rosa Maria Nery ensinam:

O chamado mandato in rem propriam é outorga de 
poderes para alienação. A cláusula in rem suam 
desnatura o mandato e, consequentemente, a 
procuração como instrumento de outorga de poder de 
representação. Por isso tem tratamento jurídico diverso 
daquele a que se submete o mandato. (NERY, p.693)

Também Cláudio Luiz Bueno de Godoy:

E com efeito, entende-se que a própria origem dessa 
espécie de negócio, vindo do Direito romano, em que 
instituído para possibilitar, justamente, a cessão de 
obrigação, então contemplativa de um vínculo pessoal, 
por isso impassível de cessão a qual, pelo mandato em 
exame, se fazia de forma indireta, pois, a um procurator in 
rem suam, indique cuidar-se de verdadeira transferência 
de direitos. Ou seja, um mandato que, impropriamente, 
produz mais que efeitos de gestão de interesse alheio, 
operando, antes, efeitos mesmo translativos de direitos, 
de que acaba realmente titular o mandatário. (GODOY, p. 
641)
(Grifo nosso)

Ainda em Tobias Scheffer de Maman:

De regra, o interesse fundamental no mandato pertence 
ao mandante, é em razão dele e por sua iniciativa que o 
contrato é celebrado. Porém, com a conjugação do 
mandato com outras convenções, típicas de outros tipos 
contratuais, esse traço característico pode ser alterado, ao 
transferir-se o interesse direto a terceiro ou mesmo ao 
próprio mandatário e, com isso, ao mandante 
permanecerá apenas o interesse indireto na execução, 
perdendo o mandato o traço de simples substituição. A 
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procuração em causa própria assemelha-se a essa 
situação: o interesse na representação pertence 
exclusivamente ao mandatário. A ele serão atribuídos os 
frutos advindos dos atos praticados na condição de 
procurador, assemelhando-se a uma cessão de direito. O 
mandato, nesses casos, é tido como contrato acessório. 
(MAMAN, p. 32)
(Grifo nosso)

 

A jurisprudência dos tribunais também segue a mesma linha, 

vejamos:

A procuração in rem suam não encerra conteúdo de 
mandato, não mantendo apenas a aparência de 
procuração autorizativa de representação. Caracteriza-
se, em verdade, como negócio jurídico dispositivo, 
translativo de direitos que dispensa prestação de contas, 
tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no 
exclusivo interesse do outorgado. A irrevogabilidade lhe 
é ínsita justamente por ser seu objeto a transferência de 
direitos gratuita ou onerosa.
(STJ, 3ª T., REsp 303707-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 
DJU 15/04/2002)

Temos, então, que a procuração em causa própria não se trata 

especificamente de mandato em sentido estrito, ganhando 

características de negócio principal, visto que tem o condão de 

transmitir ao mandatário direitos sobre a coisa objeto do mandato, 

podendo ser conceituada, em um primeiro momento, como 

representação na forma e alienação na essência.

O que se questiona, não sendo este trabalho estudo científico hábil 

para se trazer resposta, é qual o direito cedido ao mandatário? Seria 
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o direito pleno sobre a coisa ou algo menor do que isso, 

dispensando-se a lavratura do instrumento translativo hábil?

 

A pergunta formulada já atormentava Pontes de Miranda:

C o n f o r m e  a d i a n t e  d i r e m o s ,  a o  c u i d a r m o s , 
especialmente, do assunto, o que importa é saber-se qual 
o direito que aos procuradores em causa própria se 
atribui. Não se pode dizer que, com a outorga da 
procuração em causa própria, nenhum direito se 
transfere ou constitui: é in rem suam. Mas confundi-la 
com a cessão de crédito ou outro direito, ou com a 
transferência da propriedade, é de repel ir -se, 
energicamente. (MIRANDA, 210)

Tal questionamento impacta fortemente a atividade notarial, visto 

que em caso de resposta afirmativa à cessão plena dos direitos sobre 

a coisa para o mandatário, estar-se-ia dispensando a lavratura do 

instrumento definitivo de transmissão da propriedade, ou seja, não 

se lavra escritura pública de compra e venda.

Algumas ponderações sobre a necessidade, ou  não, de escritura 

definitiva serão abordadas neste trabalho.
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Requisitos/Elementos

Para que tenhamos em sentido estrito o mandato em causa própria, 

alguns elementos precisam ser identificados em seu instrumento.

 

É o que decidiu o TJMG, em julgado primoroso que tinha como 

cerne uma procuração em causa própria, vejamos:

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO - 
PROCURAÇÃO IN REM SUAM - REQUISITOS - AUSÊNCIA 
DE PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - MANDATO 
AD NEGOTIA - EXTINÇÃO - FALECIMENTO DO 
M A N D A N T E  -  A T O S  P O S T E R I O R E S  N U L O S
Dada a relevância jurídica da procuração in rem suam, 
que se equivale à definitiva transmissão de direitos, 
impossível admiti-la por mera dedução, devendo ficar 
cabalmente comprovada pelos elementos inscritos no 
instrumento de mandato.  Quando envolver a 
transferência de imóvel, a procuração em causa própria 
deve ser lavrada de maneira semelhante à escritura de 
compra e venda, inserindo-se, ainda, as cláusulas 
especiais in rem propriam e da irrevogabilidade.
Se não configurada a procuração em causa própria, mas 
tão somente a procuração ad negotia, os poderes do 
mandatário se extinguem com o falecimento do 
mandante, sendo os atos posteriores, praticados em seu 
nome, nulos. 
Apelação Cível n° 1.0431.05.022803-7/001 - TJMG - 
Relator: Des. Tarcísio Martins Costa

A decisão é certeira ao dizer que se o mandato não trouxer os 

elementos necessários de causa própria não passará de uma 

procuração ad negotia, sem as características daquele.

Coletânea�de�Estudos
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São requisitos da procuração em causa própria os mesmos do 

negócio principal, ou seja, na causa própria em que são outorgados 

poderes de venda, o instrumento deverá conter os mesmos 

elementos da escritura pública de compra e venda.

Vejamos o mesmo julgado supramencionado tratando da matéria:

Dada, pois, a importância desse ato, que implica 
transmissão de direitos, impossível admitir-se a 
procuração em causa própria por mera dedução, não 
apenas porque, na forma, a procuração apenas outorga 
os poderes expressamente consignados no instrumento, 
mas, também, quanto à essência, porque para 
aperfeiçoamento da alienação é imprescindível o 
consenso livre e desembaraçado dos contratantes, não 
havendo compra e venda de imóvel por "mera 
p r e s u n ç ã o " .
Daí por que, além de definir poderes expressos, deve a 
procuração em causa própria conter cláusula expressa 
quanto à sua natureza e dispensa da prestação de contas, 
e não apenas a cláusula de irretratabilidade e 
irrevogabilidade, o que, obviamente, não equivale à 
transmissão do bem. Especialmente, quando envolva a 
transferência de imóvel, como se argui no presente caso, 
a procuração in rem suam, ao contrário do que tenta fazer 
crer a recorrente, deve ser feita tal qual a escritura de 
compra e venda, com perfeita individuação do imóvel, 
forma de pagamento, menção ao recolhimento de 
impostos, etc.

O Supremo Tribunal Federal, na década de 1960, já elencava alguns 

dos requisitos de uma procuração em causa própria:
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Venda. O agravante cita acórdãos que exigem, para valer 
como venda a procuração em causa própria. Contenha 
ela os três requisitos: coisa, preço e consentimento. Ora, 
por conter a questionada procuração esses três 
elementos, foi que o acórdão impugnado lhe reconheceu 
força para autorizar a transcrição.
(STF, AI 36.395, rel. Min. Luiz Gallotti, Julgamento 
06/05/1966)

Ação rescisória julgada improcedente. Preliminar de 
ilegitimidade de parte rejeitada. A procuração em causa 
própria, desde que contenha os requisitos da escritura de 
compra e venda de imóveis, vale por esta. A transcrição 
da alienação pode dar-se após o falecimento do 
mandante, conforme autoriza o art. 233, do dec. 
4.857/39, uma vez que e ato unilateral.
(STF, AR 430-DF, rel. Min. Amaral Santos, DJ 05/09/1969)
Grifos nossos 

Assim, temos que para que se atribua a cláusula em causa própria 

para uma procuração a mesma deve obedecer requisitos do 

negócio principal, que em análise deste autor, na hipótese mais 

comum de uma venda de imóvel, se materializam em:

a) preço e forma de pagamento

 

b) consentimento do outorgado (consiste no necessário 

comparecimento do outorgado no instrumento, assim como 

em um instrumento definitivo de compra e venda)

c) determinação do objeto

Coletânea�de�Estudos
Recivil�

14



d) determinação das partes (não há negócio definitivo se uma 

das partes é desconhecida, evitando-se dar efeitos de causa 

própria em procurações com a simples menção: “vender para 

si, ou para outrem”).

e) outorga marital/uxória

f) quitação dos impostos, se assim exigir a lei municipal do local 

do bem imóvel.

Coletânea�de�Estudos
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Características

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos supramencionados, 

configurada a procuração em causa própria, nascem atributos para 

o referido instrumento.

 

O Código Civil de 2002, em seu art. 685, traz as características do 

mandato 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.

Assim, temos que as características são:

a) ineficácia da revogação

b) não extinção do mandato com a morte de qualquer das partes

c) dispensa de prestação de contas por parte do procurador

d) poder de transferir o bem para si mesmo

A revogação não produzirá nenhum efeito, pois o mandante não 

tem mais em seu controle a disposição do bem constante do 

instrumento in rem suam.

Assim decidiu o Tribunal de Justiça Paulista:

Intuitivamente, a procuração em causa própria é 
i rrevogável ,  não porque const i tuía exceção à 
revogabilidade do mandato, mas porque implica 
transferência de direito. Transmitido o direito ao 
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procurador em causa própria, passa este a agir em seu 
próprio nome, no seu próprio interesse e por sua própria 
conta.
(TJSP, AC 195399-2, rel. Des. Carvalho Viana, Julgamento 
22/09/1992)

 

Da mesma forma, pelos mesmos motivos, a extinção pela morte não 

ocorrerá, como muito bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

I - Pelo contrato de mandato em causa própria, o 
mandante transfere todos os seus direitos sobre um bem, 
móvel ou imóvel, passando o mandatário a agir por sua 
conta, em seu próprio nome, deixando de ser uma 
autorização, típica do contrato de mandato, para 
transformar-se em representação. II  - Ao transferir os 
direitos, o mandante se desvincula do negócio, não 
tendo mais relação com a coisa alienada, pelo que não há 
que se falar em extinção do contrato pela morte do 
mandante. O contrato permanece válido e, em 
consequência, a procuração, que e sua forma, mesmo 
depois do decesso do vendedor.
(STJ, 4ª T. REsp 64.457-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, DJU. 09/12/1997) Grifo nosso

 

Pontes de Miranda, citando Coelho da Rocha, já tratava da matéria, 

dizendo que a procuração em causa própria:

[...] 1º, não acaba pela morte de qualquer das partes; 2º, 
nem pode ser livremente revogada pelo constituinte; 3º, 
como o procurador adquire direito ao objeto, sobre que 
versa a procuração, não fica sujeito a dar contas; 4º, pode 
praticar todos os atos relativos ao negócio, sejam, ou não, 
compreendidos na procuração. (MIRANDA, p. 211)

Tem-se, então, uma procuração com efeitos majorados, trazendo ao 
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procurador uma certeza de exercício dos poderes no futuro, sem 

correr os riscos da extinção do mandato pela revogação ou morte.

Neste ponto merece destaque o papel do tabelião de notas na 

orientação das partes que o procuram. Nos termos da lei vigente (Lei 

8.935/94), ao tabelião cabe o dever de orientar as partes, lavrando o 

melhor instrumento jurídico possível.

A procuração em causa própria tem seu lugar quando a lavratura do 

instrumento definitivo se apresenta impossibilitada, como exemplo 

a pendência de uma regularização junto a algum órgão público.

Com o instrumento notarial de procuração em causa própria, o 

procurador tem a segurança de pagar o preço e poder diligenciar a 

tempo e modo para a solução da pendência, sem correr o risco de, 

nesse ínterim, perder os poderes de transmissão pela revogação ou 

morte, transmitindo, ao fim, para si mesmo o bem.
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Causa Própria  X  Negócio Consigo Mesmo

Após tratar da procuração em causa própria, especialmente seus 

requisitos e características, é imperativo se proceder à distinção do 

instituto previsto no art. 117, do CC/02, o negócio consigo mesmo, 

daquela.

Ao se confundir os institutos poder-se-ia gerar enormes prejuízos 

aos interessados, tendo em vista a inexistência dos efeitos tratados 

no capítulo anterior nas procurações que são regidas pelo art. 117, 

da norma civil.

O Tabelião de Notas do 2º Ofício de Uberlândia/MG, em profundo 

trabalho sobre a distinção dos dois institutos, aponta:

A outorga de mandato para que o representante aliene o 
bem para terceiros ou para si, sujeito à revogabilidade e 
com as mesmas características da procuração genérica, 
não se confunde com a procuração em causa própria, 
que se constitui num autêntico contrato translativo e se 
sujeita aos requisitos da escritura de compra e venda, é 
irrevogável, irretratável, não se submete às causas de 
extinção, e seu instrumento pode ser levado a registro, 
igual ao ato definitivo, segundo a lição de Caio Mário da 
Silva Pereira. […] O primeiro – “mandato para si ou para 
terceiros” - é o típico mandato que confere poderes de 
representação tão-somente, previsto no artigo 117 do 
Código Civil, aplicando-se ao instituto as disposições dos 
artigos 653 e seguintes do Código Civil, é um mandato 
como outro qualquer, confere poderes limitados para 
agir em nome do representado, o mandatário está sujeito 
a prestar contas, pode ser revogado no interesse 
exclusivo do mandante, etc. (Pizarro)
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Dispõe o art. 117, do CC/02:

Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é 
anulável o negócio jurídico que o representante, no seu 
interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo 
mesmo.

Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado 
pelo representante o negócio realizado por aquele em 
quem os poderes houverem sido subestabelecidos.

A norma regulamenta que autorizado pelo representado 

(outorgante), o procurador poderá transferir para si o bem objeto da 

procuração.

Estão autorizadas, pelo texto, procurações que tragam em seu 

conteúdo os dizeres: “transferir para si, ou para outrem”.

Porém, deve ficar claro que caso a procuração se limite aos dizeres 

transcritos, sem trazer em seu corpo os demais elementos da 

procuração em causa própria, não terá nenhum dos efeitos desta 

última, sendo apenas uma procuração ad negotia, que não poderá 

ser anulada tendo em vista a autorização expressa do representado.

Portanto, os institutos são totalmente distintos, havendo 

semelhança apenas na possibilidade de o procurador transferir o 

bem a si mesmo.
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Outras Polêmicas

1) Registro da Procuração em Causa Própria

Por ser interpretada como uma alienação, a procuração em causa 

própria é vista por muitos como instrumento definitivo passível de 

transmitir a propriedade pelo registro no Registro de Imóveis.

Tal possibilidade é bastante polêmica, havendo posições para a 

permissão do registro e outras para a necessidade de instrumento 

público de escritura.

A posição contrária ao registro se baseia na inépcia do instrumento 

público de procuração para adentrar ao fólio real, tendo em vista a 

ausência de previsão legal.

Ademais, leciona Pontes de Miranda:

O procurador em causa própria tem de exercer o poder 
que se lhe outorgou; se quer adquirir, tem de representar 
ou outorgante, em contrato do representante consigo 
mesmo; se quer alienar a outrem, representa o 
outorgante na alienação da propriedade, ou na 
alienação e transmissão da propriedade, ou na alienação 
e transmissão da propriedade e da posse, se a tem. 
(MIRANDA, p. 213)

Assim também entende Nelson e Rosa Maria Nery:

A procuração em causa própria não é, per se, ato que 
importe alienação do domínio. Apenas confere poderes 
ao mandatário para a transferência do domínio. Não se 
encontra arrolada entre os atos ou negócios jurídicos 
passíveis de registro (LRP 167 I) ou de averbação (LRP 167 
II) no registro de imóveis. (NERY, p. 693)
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Porém, não parece ser essa a posição que prevalece, vejamos:

Se se admitir que a cláusula in rem suam implica 
transferência de direitos, então forçoso será concluir que 
o instrumento deste mandato, quando obedeça aos 
requisitos do contrato translativo a que se volta, vale por 
ele, e não só como ajuste preliminar ou preparatório, 
portanto sem necessidade de negócio posterior, inclusive 
contratado consigo mesmo, isto é, o mandatário 
contratando pelo mandante e por si. Assim, por exemplo, 
admitir-se-á, como a jurisprudência já aceitava, o registro 
do instrumento do mandato em causa própria, lavrado 
por escritura pública, para alienação de direito real 
imobiliário. (GODOY, p. 640)

Embora o art. 221 da Lei de Registros Públicos não inclua 
a procuração em causa própria, o art. 172 declara que 
serão registrados os atos translativos de direitos reais, 
inter vivos ou mortis causa, quer seja para sua 
transferência, quer para a sua validade em relação a 
terceiros, quer para a sua disponibilidade. (BALBINO 
FILHO, p. 552)

Em resumo: quando a procuração em causa própria 
contém todos os requisitos da compra e venda, res, 
pretium et consensus, constituindo, na verdade, cessão 
de direitos dominiais, é título hábil para a transmissão dos 
direitos reais, podendo ser legitimamente transcrito. 
(BALBINO FILHO, p 553)

 

Assim decidiu o TJMG, em julgado já mencionado neste trabalho, a 

saber:
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Como bem sabido, a procuração "em causa própria" 
atribui ao mandatário a qualidade de dono da coisa e é 
suficientemente apta para proporcionar a transcrição no 
registro imobiliário para o mandatário ou terceiros.

2) Recolhimento do ITBI

Outro ponto discutido é a necessidade de recolhimento prévio do 

ITBI, antes da lavratura da procuração em causa própria.

Tendo em vista a simplicidade do presente trabalho, não sendo 

possível uma análise tributária/constitucional da exigência do 

tributo, o importante nesses casos, especialmente para o tabelião de 

notas, responsável tributário que é, é verificar a lei municipal do local 

do imóvel. Caso tal norma preveja a procuração em causa própria 

como fato gerador do ITBI, o tributo deverá ser recolhido naquele 

momento.

Caso a lei municipal não exija o recolhimento, o mesmo será diferido 

à oportunidade da escritura definitiva (se se entender necessária) ou 

do registro.
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Conclusão

A procuração em causa própria é, indubitavelmente, instrumento 

de grande valia, porém não pode ser confundida com outros 

instrumento presentes em nosso ordenamento jurídico.

Para que se constitua um mandato in rem suam são necessários os 

requisitos do negócio principal, como narrado no presente trabalho, 

só assim trazendo ao negócio jurídico em análise todos os efeitos 

legais desejados.

O papel do tabelião na orientação das partes e na elaboração do 

instrumento é fundamental para que não se frustrem expectativas 

de direitos por parte de procuradores que, em verdade, compraram 

o imóvel objeto da procuração.
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ANEXO 1
Proposta de Minuta de Procuração em Causa Própria

Aos (data), neste 1º Ofício de Notas de (comarca), situado na Rua 
(local), compareceu como OUTORGANTE: FULANO (qualificação 
completa). Parte identificada e de capacidade verificada, conforme 
documentação apresentada, do que dou fé. Então, pelo 
outorgante, me foi dito que nomeia e constitui seu bastante 
PROCURADOR EM CAUSA PRÓPRIA: BELTRANO (qualificação 
completa), com poderes especiais para, em nome do outorgante, 
transferir para si o imóvel (qualificação do objeto), pela quantia de 
R$ (valor), da qual dá quitação, podendo para tanto, o procurador, 
assinar, requerer, pagar guias, dar quitação, perante órgãos 
públicos, cartórios e demais localidades necessárias (poderes 
comuns para procurações de venda). Foi recolhido ITBI, Guia ...., 
Banco..., (caso a lei municipal exija). Comparece para manifestar seu 
consentimento o procurador supraqualificado. Encerramento. 
Assinaturas.

Proposta de Minuta de Procuração Genérica com poderes para 
transferir para si.

Aos (data), neste 1º Ofício de Notas de (comarca), situado na Rua 
(local), compareceu como OUTORGANTE: FULANO (qualificação 
completa). Parte identificada e de capacidade verificada, conforme 
documentação apresentada, do que dou fé. Então, pelo 
outorgante, me foi dito que nomeia e constitui seu bastante 
PROCURADOR: BELTRANO (qualificação completa), com poderes 
especiais para, em nome do outorgante, transferir para si, ou para 
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outrem, o imóvel (qualificação do objeto), podendo para tanto, o 
procurador, assinar, requerer, pagar guias, dar quitação, perante 
órgãos públicos, cartórios e demais localidades necessárias (poderes 
comuns para procurações de venda). Encerramento. Assinaturas.
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ANEXO 2 
Julgado TJMG sobre Procuração em Causa Própria
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