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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008769-61.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante 
ROSANA DE FATIMA FARIA AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 
MARCELO MARQUES PINHEIRO, LAURA RIBEIRO VISSOTO, 1 OFICIAL DE 
REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL PESSOA JURIDICA 
COMARCA SAO JOSE DOS CAMPOS (E OUTROS(AS)), ADRIANA APARECIDA 
PERONDI LOPES MARANGONI, JOSE LUIZ GONÇALO (E OUTROS(AS)), 
CYNTHIA MARCIA DE OLIVEIRA GONÇALO e HORACIO DA SILVA MARTES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES ROSSI 
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E MARCIA DALLA DÉA BARONE.

São Paulo, 22 de junho de 2017.

Luis Mario Galbetti
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 17.247
Apelação nº: 0008769-61.2013.8.26.0577
Apelante:  Rosana de Fátima Faria Azevedo
Apelados: Marcelo Marques Pinheiro
Origem: 4ª Vara Cível do Foro de São José dos Campos
Juiz de 1ª instância:  Matheus Amstalden Valarini

Apelação -  Anulação de instrumento c/c indenização  
por dano material e moral  Procuração em causa 
própria  Ainda que as características in rem suam 
não estejam bem delineadas na procuração, trata-se 
de documento irrelevante, porque o bem objeto do 
instrumento é de propriedade particular do 
mandatário  Sentença parcialmente reformada para 
reconhecer a desnecessidade de outorga de poderes 
ao corréu para efetuar a alienação do imóvel, por se 
tratar de bem particular  Recurso a que se nega 
provimento.

Vistos.

1. Trata-se de apelação interposta contra a 

sentença que julgou improcedente o pedido em ação anulatória e 

indenizatória ajuizada por ROSANA DE FÁTIMA FARIA AZEVEDO em 

face de MARCLOS MARQUES PINHEIRO, TABELIÃO DO PRIMEIRO 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

TABELIÃO DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS e TABELIÃO DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, condenando a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários aos 
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advogados, fixados em R$ 2.000,00 para cada réu.

Apela a autora alegando, em resumo, 

haver sofrido dano moral e material em razão da lavratura de procuração 

pelo 1º Cartório de Registro Civil da Comarca de São José dos Campos, 

com inserção irregular de cláusula em causa própria, circunstância 

ignorada pelos demais Tabeliães. Afirma que o erro praticado possibilitou 

ao corréu, MARCELO MARQUES, lapidar o patrimônio do casal. Requer a 

condenação dos Tabeliães ao pagamento dos danos materiais 

provocados, além de dano moral.

Recurso recebido (fl.588) e contrarrazoado 

(fls.562/58; 579/599 e 601/609)

Distribuído inicialmente à 5ª Câmara de 

Direito Privado ao Desembargador J. L. MÔNACO DA SILVA, o recurso foi 

redistribuído à 20ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, por força da 

Resolução nº 737/2016.

É o relatório.

2. A pretensão recursal não merece 

acolhimento. 

ROSANA DE FÁTIMA FARIA AZEVEDO 
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ajuizou ação anulatória e reparação por danos materiais e morais, em face 

de MARCELO MARQUES PINHEIRO, TABELIÃO DO PRIMEIRO 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 

TABELIÃO DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, TABELIÃO DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, JOSÉ LUIZ GONÇALO e sua 

esposa, CYNTHIA MARCIA DE OLIVEIRA GONÇALO.

Afirma a autora na inicial, que mesmo após 

o divórcio com o réu MARCELO, mantinham a copropriedade de uma sala 

902, localizada nº 10 ou 11 pavimento do Edifício Aquarius Business 

Center, localizado na Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, nº 305, 

Jardim Aquarius, no município de São José dos Campos. No início de 

2001, o ex-marido, MARCELO, resolveu vender o imóvel, e para facilitar o 

negócio jurídico, pediu que autora outorgasse procuração, ficando 

acordado que o valor que caberia à apelante seria repassado após a 

venda do bem. Diz que o PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS lavrou o instrumento com 

cláusula em causa própria, “sem, contudo, atender os requisitos legais 

para validade de mencionada cláusula”. Afirma que apesar da 

irregularidade no documento o corréu, MARCELO, adquiriu a parte do 

imóvel que cabia à autora e vendeu o imóvel a JOSÉ LUIZ GONÇALO. 

Afirma que a venda foi registrada, de forma irregular, pelo PRIMEIRO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.  
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Requer a anulação da procuração outorgada ao réu e o desfazimento de 

todos os atos posteriores, ou, alternativamente, a condenação do réu a 

ressarcir o dano material, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor de mercado do imóvel, além de danos morais.

A alegação da autora se fundamenta na 

nulidade da Procuração em causa própria, porque não ficou estabelecido o 

preço pelo qual o mandatário poderia alienar o bem e, em razão desta 

circunstância, são nulos os atos subsequentes.

Segundo consta, a autora, em 14 de 

fevereiro/2011, nomeou o corréu, MARCELO MARQUES PINHEIRO, seu 

procurador, outorgando-lhe poderes para “gerir, administrar, prometer 

vender, vender, prometer ceder, ceder, doar ou transferir, a quem quiser, 

inclusive para o próprio nome, pelo preço que convencionar a parte que lhe 

cabe”, o imóvel objeto da demanda, matriculado no 1º Ofício de Registro 

de Imóveis da Comarca de São José dos Campos, sob nº 143.701, 

podendo para tanto o procurador, “receber, dar quitação, efetuar 

pagamentos, combinar preços, prazos, juros, multas, formas de 

pagamento e outras cláusulas e condições que ajustar, receber o preço, 

sinais, princípios de pagamento e  prestações, dar quitação, outorgar, 

aceitar e assinar os competentes Instrumentos Públicos ou particulares de 

qualquer natureza, inclusive escritura definitiva; melhor descrever, 

confrontar e caracterizar o imóvel, transmitir posse, direito, domínio e ação, 
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responder pela evicção de direito, autorizar registros, averbações e 

cancelamentos, fazer declarações nas formas das Lei 7.433/85 e 

8.212/91”. Consta no referido documento: “O presente instrumento de 

mandato é outorgado com a cláusula em causa própria e será válida por 1 

(um) ano contado da data de hoje”. (conferi fl.20/20 verso)

A procuração em causa própria caracteriza-

se como negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com caráter 

irrevogável, traduzindo-se em verdadeira cessão de direitos.

Como mencionou o Desembargador 

Cláudio de Godoy: “ já no direito anterior, o mandato com a cláusula in rem 

propriam ou em in rem suam era irrevogável, instituído no interesse do 

mandatário que "é nomeado para agir no seu próprio interesse, por isso 

ficando dispensado de qualquer prestação de contas. Pelo mesmo motivo 

é que essa espécie de mandato é irrevogável e não se extingue com a 

morte do mandante ou mandatário". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Código Civil 

Comentado. Coord. Cezar Peluso. 7ª ed. Barueri - Manole, 2013, p.690-1)

Segundo o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça : "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 
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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". (REsp 303.707/MG, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 15/04/2002, p. 216)

Também já decidiu o STJ, em decisão do 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE  IMISSÃO NA 
POSSE. DIREITOS  HEREDITÁRIOS. PROCURAÇÃO 
EM CAUSA PRÓPRIA. CONTRATO DISTINTO DO 
MANDATO TRADICIONAL. 
TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. MORTE 
DO PROMITENTE-VENDEDOR. IRRELEVÂNCIA. 
VALIDADE DO INSTRUMENTO. DOUTRINA. 
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
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 
é sua forma, mesmo depois do decesso do vendedor.
III -  Esse posicionamento, ademais, ajusta-se ao 
entendimento segundo o qual a promessa de compra-e-
venda somente reclama inscrição do  instrumento para 
sua validade e eficácia perante  terceiros, mostrando-se 
hábil à obtenção da adjudicação compulsória em relação 
ao promitente vendedor independentemente desse  
registro.” (REsp 64.457)

Portanto, a procuração em causa própria é 

aquela outorgada no exclusivo interesse do mandatário, alcançando-se, 
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com ela, efeito prático equivalente ao da cessão.

Em razão deste efeito, é necessário que a 

natureza da procuração (in rem suam) conste de forma absolutamente 

clara e induvidosa do instrumento.

A Procuração outorgada pela autora, ora 

apelante, tem características de instrumento comum, de fácil indução a 

erro pelo seu teor, em especial pela limitação temporal de sua validade, 

ferindo uma das características deste tipo de procuração que é a 

irrevogabilidade.

A simples menção de se tratar de mandato 

em causa própria, por si só, não é suficiente para demonstrar a verdadeira 

intenção do instrumento. 

Segundo Pontes de Miranda, citando 

LAFAIETE RODRIGUES PEREIRA: “No Direito moderno, a cláusula in rem 

propriam, sem especificar a cessão com os requisitos legais” -  entenda-se: 

sem haver, no mesmo instrumento, o negócio jurídico da cessão de crédito 

ou de outro direito  “jamais pode operar a cessão ou transferência do 

direito ou da coisa”. No caso que ele examinava, faltava o negócio jurídico 

da cessão, como os seus pressupostos necessários; daí acrescentar o 

jurista: “Ora, a simples declara de que a procurador é constituído in causan 
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propriam não traz a designação do preço da cessão; não pode, portanto, 

valer como cessão, porque falta um dos elementos essenciais do contrato”.  

(Tratado de Direito Privado, Parte Especial  Direito das obrigações: Mandato. Gestão de negócios 

alheios sem outorga. Mediação. Comissão. Corretagem. Editora Borsoi, Rio de Janeiro, 1964 , pg. 

147)

A procuração em causa própria tem 

características de um contrato, devendo ser clara e precisa os dizeres e 

conteúdo, inclusive quanto ao objeto do mandato, condições do seu 

exercício, além da declaração de que o valor fixado foi recebido pelo 

outorgante e que dá quitação.

Se houvesse a intenção da outorgante em 

transferir o imóvel por meio daquele instrumento, não seria necessária a 

lavratura posterior de Escritura de Venda e Compra. (conferir fl. 21)

Todas estas circunstâncias, no entanto, 

não autorizam a condenação dos corréus, porque não ficou demonstrada 

qualquer intenção de prática delituosa.

Por outro lado, o instrumento firmado seria 

despiciendo para o negócio jurídico realizado pelo réu com terceiro, porque 

o imóvel em discussão era particular, sendo, por isso, desnecessária a 

autorização da ex-esposa para eventual alienação.
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As partes se casaram em 12 de janeiro de 

2007. (conferir fl. 292)

Embora a Escritura de Venda e Compra 

outorgada pela CONSTRUTORA SANTA IZABEL LTDA seja datada de 23 

de fevereiro/2007 (fl.294), a quitação do negócio, pelo outorgante 

comprador, ocorreu pela cessão e transferência firmado com VALTAER 

GRAFFUNDER, ocorrida em 31 de maio de 2006.

Portanto, embora o réu tenha adquirido o 

domínio do bem na vigência do casamento - com separação parcial de 

bens -, a aquisição e quitação do bem dado em pagamento ocorreu em 

momento anterior, tratando-se de sub-rogação, mantida, portanto, a 

qualidade de bem particular. 

Sendo assim, forçoso reconhecer a 

propriedade exclusiva do bem matriculado sob nº 143.702 do 1º Oficial de 

Registro de Imóveis de São José dos Campos, do corréu, MARCELO 

MARQUES PINHEIRO, e determinar a retificação do R.05 na matrícula do 

imóvel, porque a participação da autora, ROSANA, no negócio jurídico 

registrado é impertinente, pelas circunstâncias mencionadas.

Portanto, ainda que por razões distintas, a 

hipótese é de improcedência do pedido.
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3. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por tratar-se o imóvel em 

discussão, de bem particular do corréu MARCELO MARQUES PINHEIRO, 

obtido por sub-rogação.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR
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