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Curso/Disciplina: Direito Civil - Contratos 

Aula: Contrato de Mandato - 31 

Professor(a): Aurélio Bouret 

Monitor(a): Anna Carolina Gruner Maia 

 

Aula nº. 31 

 

CONTRATO DE MANDATO 

 

1. Conceito 

 É o contrato por meio do qual alguém, que será chamado de mandante, transfere poderes para 

outrem (mandatário), para que este o represente e execute atos jurídicos, em nome e no interesse do 

mandante, com previsão legal nos artigos 653 ao 692, do Código Civil. 

 Legitimados: 

 Mandante: quem transfere os poderes; 

 Mandatário: quem recebe os poderes para representar e executar os atos jurídicos; 

Dessa forma, verifica-se que o contrato de mandato é uma espécie de representação convencional.  

Obs: O contrato de mandato não se confunde com a procuração, pois está é o instrumento em que 

irá se transferir os poderes. 

Pode ainda, o contrato de mandato ser gratuito ou oneroso, (art. 658, caput, do CC/02). Se for um 

contrato de mandato oneroso, no qual não esteja estipulado no contrato o valor da prestação, seguirá a 

regra do parágrafo único do artigo 658, CC/02. 

Se os poderes forem gerais: serão poderes de mera administração; 

Se os poderes forem específicos: alienar, emprestar, comprar, transigir em juízo. 

 

 

 

 

2. Forma 

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. 

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem 

da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos 
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 Em regra a forma é não solene, ou seja, impera a liberdade das formas, de acordo com o artigo do 

Código Civil a seguir: 

Art. 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. 

 Ressalvados os casos em lei que estipulam a necessidade de instrumento público. É o chamando 

princípio da atração das formas. Exemplo: Venda de bem imóvel acima de 30 salários mínimos. 

Art. 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser 
praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. 

Existe a possibilidade de transferência de poderes para um terceiro, denominado substabelecimento, 

que poderá ser feito na forma particular, devendo ser observado se não há proibição no contrato de 

mandato, conforme artigo 655, CC/02. 

 Assim, só serão imputadas responsabilidades ao mandatário, se os danos causados pelo 

substabelecido tiverem sido praticados com culpa. *art.667, §2º, CC/02 

 

EXCESSO DE PODERES DO MANDATÁRIO 

 

 

 

3. Capacidade 

 O menor de idade poderá ser mandante, desde que representado pelos seus pais ou por seu tutor. 

Todavia, o menor de 18 anos e maior de 16 anos, poderá ser mandatário, ou seja, receber poderes para 

praticar atos jurídicos no interesse do mandate, conforme o artigo 666, do Código Civil. 

Art. 666. O maior de dezesseis e menor de dezoito anos não emancipado pode ser 
mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as 
regras gerais, aplicáveis às obrigações contraídas por menores. 

 

4. Obrigações no contrato de mandato 

 4.1 Obrigações do Mandante 

 Possui previsão legal nos artigos 675 – 681 CC/02. LER 

 4.2 Obrigações do Mandatário 

 Possui previsão legal nos artigos 667 – 674 CC/02. LER 

 

O Mandatário irá responder, por exemplo, se a procuração estiver vencida e 

este continuar a praticar os atos jurídicos.  
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5. Causas de Extinção 

 Cessa o Mandato, conforme dispõe o artigo 682, do Código Civil: 

 Por Vontade das partes: Revogação (mandante) ou Renúncia (mandatário) – É uma forma de 

resilição unilateral. Não oponível a terceiros, conforme artigo 686 a seguir: 

Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode 

opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas 

ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador. 

 Pela morte ou interdição de uma das partes, tendo em vista que o contrato de mandato é intuito 

personae; 

Obs.: Se o mandante falecer, o mandatário deverá concluir os atos jurídicos já iniciados, se houver a 

possibilidade de causar prejuízo ao negócio jurídico. (risco na demora)  

Todavia, se o mandatário falecer, se o contrato estiver pendente, os herdeiros deste deverão concluir o 

contrato, se houver risco na demora.  

* Combinar o artigo acima, com o artigo 674, 690 e 691, todos do Código Civil. 

 Pela mudança de estado, ou seja, a incapacidade superveniente; 

 

6. Contrato de mandato em causa própria 

 É um contrato em que o mandante transfere poderes para o mandatário agir em nome do 

mandante, mas no seu próprio interesse (do mandatário). Ressalta-se que esse contrato não se revoga nem 

mesmo com a morte do mandante.  

 Exemplo: João (mandante) transfere poderes para Maria (mandatária) que poderá agir no seu 

próprio interesse, e não mais no interesse do mandante, como seria a regra. 

Art. 685, do Código Civil.  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. 

  


