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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto a análise do instituto da representação legal da pessoa natural e da 
assistência no Novo Código Civil brasileiro, delimitando as respectivas hipóteses e, principalmente, 
abordando quais limites impostos pelo legislador para que os atos do representante legal possam ser 
considerados como existentes, válidos e eficazes. 
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Abstract 
 
This assignment has as its object the analyses of the institute of legal representation of the natural 
person and assistance in the new Brazilian Civil Code, limiting their chances and, above all, 
addressing what statutory limits for the acts of the legal representative may be considered to exist, 
valid and effective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A representação legal da pessoa natural no novo código civil, marcado pela 

profusão de novos paradigmas, merece especial atenção por parte dos profissionais 

do direito e, nesse sentido, esse estudo busca demonstrar, de forma breve, que um 

novo tratamento se impõe ao instituto, de forma a concretizar os novos paradigmas 

calcados no vetor constitucional da dignidade da pessoa humana, observando-se os 

limites de atuação do representante legal.  

Por essa razão, o estudo parte do conceito de capacidade e da teoria das 

incapacidades, como pressuposto da manifestação de vontade e, por consequência, 

da existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos, analisando-se, na 

sequência, o conceito de representação até encontrar a representação legal das 

pessoas naturais. 
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A partir daí, passa-se a conhecer as espécies de representação legal 

existentes no novo código civil, suas características e peculiaridades, incluindo a 

pouco difundida representação legal entre cônjuges, para então chegar ao ponto 

crucial do estudo,  qual seja, a análise específica dos limites impostos pelo 

ordenamento jurídico à atuação do representante legal. 

Percebe-se que existe muita confusão a respeito de quais sejam esses 

limites, sendo comum que se dê, à representação legal, a mesma configuração 

jurídica do contrato de mandato, o que não pode ser considerado de modo absoluto, 

conforme será demonstrado. 

Nesse ponto, optou-se pela separação em tópicos, dos limites óbvios 

expostos na lei civil, pois, é comum, no que diz respeito à representação legal, o 

desconhecimento das implicações jurídicas e responsabilidades decorrentes dessa 

atuação e, tanto mais, dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. 

Mesma situação se verifica quanto à representação de tutores e curadores, 

onde as exigências legislativas impõem, por questões de ordem pública, maior rigor 

e controle nessa atuação. 

Por fim, optou-se por abranger e considerar as novas características do direito 

civil, priviliegiando o caráter existencial da pessoa em detrimento de suas relações 

patrimoniais, para referir “novos limites” à atuação do representante legal, 

fundamentados nos direitos da personalidade e no princípio da boa-fé objetiva. 

Diante desse quadro, espera-se contribuir com as discussões a respeito do 

tema para que o instituto da representação legal possa assumir novas feições que, 

de forma concreta, materializem a tutela jurídica da personalidade, em privilégio 

especialmente, do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
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2 REPRESENTAÇÃO 

 

2.1 Pessoa natural e capacidade 

 

No direito brasileiro, são as pessoas físicas e jurídicas titulares das relações 

jurídicas2. Essa premissa decorre da idéia de personalidade que Farias e Rosenvald 

(2007, p.105) definem como sendo um atributo inerente a qualquer ser humano, um 

valor jurídico que a ele se reconhece e que se materializa na capacidade jurídica. 

De acordo com os referidos autores, enquanto a personalidade, ou seja, ser 

pessoa natural, exprime a idéia de potencialidade para ser sujeito de direitos, a 

capacidade jurídica pode ser definida como sendo a possibilidade do sujeito atuar no 

plano concreto, sendo titular de direitos e exercitando por si próprio essa faculdade.  

Os mesmos autores (2007, p.206) fazem a distinção entre capacidade de 

direito e capacidade de fato, ensinando ser aquela relativa à aptidão genérica para 

ser titular de direitos e obrigações e esta a possibilidade de praticar pessoalmente os 

atos da vida civil.  Sobre a capacidade de fato, ensina Rodrigues:  

[...] é o poder de por em movimento os direitos, produzindo transformações 
por meio de atuação jurídica própria, desta forma, caracteriza-se como uma 
atividade dinâmica, diversamente portanto da capacidade de gozo ou de 
direito consubstanciada em uma posição estática. É portanto a idoneidade 
para através de atos próprios ou mediante procurador (representante 
voluntário), agir juridicamente exercendo direitos e cumprindo obrigações, 
ou seja, praticar atos da vida civil. (RODRIGUES, 2007, p. 12) 

Portanto, todo ser humano é portador da capacidade jurídica, porém nem 

todas as pessoas têm a capacidade de exercício, sendo considerada incapaz a 

pessoa que, naturalmente portadora da capacidade de direito, não tem a plena 

capacidade de exercício (DOWER, 2009, p.94) 

Ensina Rodrigues que “em nosso sistema a capacidade plena é a regra, 

sendo excepcional a sua limitação, que decorre de fatores como a idade e o estado 

de saúde da pessoa.” (RODRIGUES, 2007, p.14) 

                                                 
2 Lei 10.406/2002 – Código Civil: Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. 
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No mesmo sentido, Farias e Rosenvald (2007, p. 208), explicam que veio o 

direito positivo a contemplar com critérios objetivos, as hipóteses de restrição da 

plena capacidade, “criando uma verdadeira gradação ao exercício da capacidade de 

fato”.  

Dizem os autores que essa gradação é concebida pelo ordenamento jurídico 

como a teoria das incapacidades, a qual concebe a idade e a saúde mental como 

fatores determinantes da incapacidade, de forma absoluta ou relativa, nos termos do 

que dispõem os artigos 3º e 4º do Código Civil Brasileiro3. 

Segundo Rodrigues (2007, p.14) o regime de incapacidade foi criado com o 

objetivo de proteger as pessoas e seu patrimônio, uma vez que o contrário 

significaria a ruína de seus próprios interesses, pois a deficiência na compreensão 

dos atos da vida civil, seu alcance e conseqüências pode ser mais ou menos 

profunda.  

Com base nessas diferenças o ordenamento estabeleceu as incapacidades 

absolutas e relativas determinado quais os casos em que a vontade do sujeito não é 

considerada, por presunção legal, de forma voluntária, livre e consciente. 

 

2.2 Vontade e os atos jurídicos 

 

A relevância jurídica da vontade na vida diária das pessoas e de suas 

relações é incontestável. Azevedo (2008, p.81) ressalva que “a teoria da vontade se 

                                                 
3 Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I - os menores de dezesseis anos; 
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para 
prática desses atos; 
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o 
discernimento reduzido; 
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
IV - os pródigos. 
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. 
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apóia na fé da palavra dada, que está ligada ao princípio da autonomia da vontade e 

que constitui uma regra de moral social”.  

O mesmo autor ressalta que a vontade opera no campo de validade do 

negócio jurídico, explicando: 

[...] A vontade age sobre o negócio, por exemplo, corrigindo-o no plano da 
validade, às vezes porque ela, in concreto, não existiu (declarações feitas 
sob coação absoluta, atos realizados sob hipnose, etc) e às vezes porque 
não foi regular, isto é, ou não resultou de uma exata noção da realidade 
(erro, dolo), ou não resultou de opção espontânea (coação, estado de 
perigo), ou ainda, não resultou de motivos lícitos (simulação culposa, 
fraude contra credores, lesão).[...]  (AZEVEDO, 2008, p. 85) 

Em regra, a declaração de vontade é apresentada diretamente pelo próprio 

interessado nos efeitos do negócio jurídico, porém, o direito permite que o 

interessado não compareça pessoalmente à celebração do negócio, mas se faça 

representar por um terceiro, que em seu nome e no seu interesse, poderá praticar o 

ato, ocorrendo neste caso, o fenômeno jurídico da representação. (SCHREIBER, 

2007, p.233) 

 

2.3 Conceito de representação 

 

Há representação quando uma pessoa atua juridicamente em nome de outra. 

(DUARTE, 2009, p.104) 

Para Rizzardo: 

Representar significa estar no lugar de alguém, substituir uma pessoa, 
fazer o papel que lhe incumbia, projetar a sua vontade em uma relação 
jurídica. Envolve a noção de substituição da manifestação da vontade. 
Nesta visão, o ato de vontade de alguém que deve figurar na celebração de 
um negócio é expressada por uma pessoa distinta da que o celebra. 
(RIZZARDO, 2005, p.431) 

Adverte Schreiber: 

[...] a representação existe independentemente de o representante ter, de 
fato, o poder de agir em nome do representado. Para ocorrer a 
representação, basta que um negócio jurídico tenha sido declaradamente 
celebrado em nome de um terceiro com o fim de que sobre tal pessoa 
recaiam os seus efeitos. ‘Realizar-se ou sair frustrada e inoperante esta 
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intenção ou tendência do negócio, produzirem-se os seus efeitos na órbita 
deste terceiro, é já uma questão atinente, não ao conceito e portanto à 
existência da representação, mas à validade ou eficácia’. Portanto, 
independentemente da efetiva outorga do poder de representar, sempre 
que alguém vier a atuar em nome de outrem haverá representação. 
(SCHREIBER, 2007, p.234) 

Se para esse autor a representação existe por si mesma sempre que alguém 

atuar em nome de outrem, para Pereira o instituto jurídico da representação impõe, 

para ser considerado válido, que o representante atue dentro dos limites de seus 

poderes, pois em assim não procedendo, os atos praticados que extrapolem os 

poderes conferidos pelo representado não podem ser a este imputados (2008, p.12). 

Complementa Schreiber que o poder de representação “não é elemento 

essencial à existência da representação, mas tão somente requisito para sua 

eficácia”. (2007, p.237).  

E conclui: 

[...] a ausência do poder de representação frustra a própria finalidade do 
instituto, já que, em regra, impede que sobre o representado repercuta o 
negócio que foi firmado em seu nome. Entretanto, não é isto razão 
suficiente para que, diante da ausência de poder, se declare a inexistência 
da representação.  Primeiro, porque a atuação em nome de outrem ocorre 
de fato, independentemente de produzir ou não os efeitos jurídicos 
esperados. Segundo, porque, mesmo que a atuação em nome de outrem 
se dê sem poderes, o efeito típico da representação (a vinculação direta do 
representado) poderá ainda ser atingido, seja por meio da espontânea 
atuação do representado ratificando os atos praticados pelo inabilitado 
representante, seja por força da atuação da própria ordem jurídica, que, em 
defesa de valores relevantes, converterá em real a representação que não 
o era. (SCHREIBER, 2007, p.238).  

Impõe considerar ainda que para que seja válida a representação é 

necessário que o terceiro com quem o representante atua em nome do representado 

conheça essa condição, ou seja, que o representante declaradamente informe ao 

terceiro que atua em nome do representado, o que é chamado pela doutrina de 

contemplatio domini. (SCHREIBER, 2007, p.235) 

Portanto, para que se configure uma representação válida e eficaz exige-se: 

a) substituição de uma pessoa (representado) por outra (representante) na prática 

de um ato jurídico; b) atuação deste em nome do representado (contemplatio 

domini); c) que a atuação ocorra em observância aos limites do poder de 

representação concedidos ao representante. (PEREIRA, 2008, p.14) 
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Por último, em referência ao cabimento da representação, explica Rizzardo, 

apoiado em Paulo Nader que “a representação não se limita à prática de negócios 

jurídicos, mas se estende também ao campo dos atos jurídicos stricto sensu.” (2005, 

p.432)  

 

2.4 Espécies de representação 

 

O Código Civil em seu artigo 1154 traz duas espécies de representação, uma 

decorrente da lei, outra da vontade do interessado. 

Diz-se legal a representação quando o poder de representar deriva 

diretamente da lei, como no caso da atuação dos tutores em nome de seus pupilos 

ou dos pais em nome de seus filhos menores. Voluntária ou convencional é a 

representação quando o poder de representar surge por convenção entre as partes. 

(SCHREIBER, 2007, p. 238). 

Quanto à representação legal, retorna-se à teoria das incapacidades referida 

anteriormente para considerar que o ordenamento jurídico, ao graduar as hipóteses 

em que a pessoa natural não tem condições de manifestar vontade livre e 

consciente para a prática de atos jurídicos stricto sensu ou negócios jurídicos, 

nomeou representantes para, em seu nome, manifestar a vontade. 

Critica a doutrina, conforme asseverado por Schreiber, que a representação 

legal não estaria entre as espécies de representação, uma vez que, nesse caso, a 

atuação do representante é plenamente independente da vontade do representado 

que, a rigor, nada pode fazer para impedir os atos praticados em seu nome (2007, p. 

239) 

Discorda-se neste ponto pois, como se verá adiante, exige-se do 

representante a devida prestação de contas de forma que seu agir nunca será 

plenamente independente e, além disso, o ordenamento fixou limites para a atuação 

em nome do representado.  

                                                 
4 Art. 115. Os poderes de representação conferem-se  por lei ou pelo interessado. 
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Não sendo objeto de estudo, a representação voluntária não será aqui 

analisada, nem tampouco a clássica distinção entre representação e mandato. 

 

3 REPRESENTAÇÃO LEGAL E ASSISTÊNCIA 
 
 
 

Ensina Duarte que “os atos de representação legal, em regra, têm lugar no 

âmbito do direito de família, por institutos de proteção da personalidade, que são o 

poder familiar (art. 1.690), a tutela (art. 1.747, I)  e a curatela (art. 1.772)”. (2009, p. 

104) 

Pereira (2004, p. 621) acrescenta outra modalidade que apresenta como 

mista, em que os poderes decorrem da lei, mas fica a designação dos 

representantes a cargo dos interessados, como acontece no condomínio edilício, na 

figura do síndico ou da comissão dos representantes. 

Com essa, também as hipóteses de representação no inventário ou na 

falência não serão analisadas, por não constituírem o foco do presente estudo. 

 

3.1 Hipóteses legais de representação e assistência  
 

 

Pondere-se, inicialmente, que ao definir a representação legal, o legislador 

impôs ao representante, um dever jurídico. Dever esse vinculado aos interesses do 

representado no que diz respeito aos seus direitos patrimoniais. 

Esse é o entendimento de Farias e Rosenvald, que criticam a teoria das 

incapacidades adotada pelo Código Civil e, especialmente, a justificativa legislativa 

de que a proteção do incapaz é fruto de sua falta de discernimento para administrar 

pessoalmente os seus interesses, tomando o conceito em sentido exclusivamente 

patrimonial. (2007, p. 215)  
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Asseveram, que o legislador deixou de lado as situações existenciais, 

afastando um sujeito da titularidade de seus direitos, obstando-lhe a prática de 

quaisquer atos, por tutela exclusiva dos interesses patrimoniais em detrimento de 

seus interesses existenciais.  

Para esses autores, não se pode transferir ao representante legal a 

disponibilidade dos direitos da personalidade do representado, tanto mais quando, 

em relação às crianças, adotou-se a teoria da proteção integral5, conforme veremos 

adiante. 

 
 

3.1.1 Representação legal decorrente do poder familiar – critério cronológico 
 

Ao dispor sobre a incapacidade absoluta dos menores de 16 anos6 o Código 

Civil nomeou-lhes como representante legal, aqueles que estejam, em relação a 

eles, no exercício do poder familiar7. 

Da mesma forma, em relação aos menores relativamente incapazes8, 

estabeleceu o legislador que sejam os mesmos assistidos pelos pais, ressaltando-se 

que a assistência difere da representação em relação a considerar a vontade do 

incapaz absoluta ou relativamente relevante para a prática do ato (FARIAS e 

ROSENVALD, 2007, p. 209), falando-se em representação quando a vontade é 

irrelevante e em assistência quando deva o menor relativamente incapaz praticar o 

ato com a ratificação do assistente.  

Ao definir o que seja poder familiar, ensina Diniz: 

                                                 

5 Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Art. 15. A criança e o adolescente têm 
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civil, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 
leis. 
6 Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I - os menores de dezesseis anos; 
7 Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. 
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
[...] V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 
nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;  
8 Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
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O poder familiar pode ser definido como um conjunto de direitos o 
obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, 
exercido, em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam 
desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista 
o interesse e a proteção do filho. (2007, p.514) 

Carvalho Filho anota que: 

[...] a denominação poder não é adequada às verdadeiras características 
do instituto, tendo sido alvo de veementes críticas da doutrina, uma vez 
que a atribuição legal aproxima-se mais do conceito de dever dos pais 
visando ao bom desenvolvimento, ao bem-estar e à proteção dos filhos. 
(2009, p. 1.748) 

Ao dar melhor denominação ao poder familiar, chamando-o “autoridade 

parental”, Teixeira explica que essa nomenclatura melhor reflete o conteúdo 

democrático da relação, além de traduzir uma carga de deveres maior do que a de 

poderes. (2008, p. 252). 

Conclui-se assim, em primeiro lugar, que a representação legal dos menores 

por seus pais representa um dever jurídico, no sentido de que, em regra, sempre 

que for necessário ao menor de 16 anos, por prerrogativa de sua capacidade de 

direito, agir em prol de seus interesses, será representado por seus pais, os quais 

manifestarão vontade própria – diante da desconsideração da vontade do incapaz – 

para atuar juridicamente em nome dos filhos. 

Na hipótese de extinção do poder familiar, pela morte de ambos os pais ou 

por destituição judicial do poder familiar9, a tarefa de representação legal do menor 

ou de assistência, será transferida ao tutor10, nomeado pelo juiz, com as mesmas 

responsabilidades, limites e restrições do poder familiar exercido pelos pais e, 

inclusive, com a ampliação de diversos deveres, antes simplesmente confiados aos 

pais.  

                                                 9 Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 

I - pela morte dos pais ou do filho; 
[...] V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 10 Art. 1.747. Compete mais ao tutor: 

I - representar o menor, até os dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-lo, após essa idade, 
nos atos em que for parte; 
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A tutela é um instituto de caráter assistencial, que tem por escopo substituir 
o poder familiar. Protege o menor não emancipado e seus bens, se seus 
pais faleceram, foram declarados ausentes, suspensos ou destituídos do 
poder familiar (CC, art. 1.728, I e II; Lei n. 8.069/90, arts. 165 a 170), 
dando-lhes assistência e representação na órbita jurídica, ao investir 
pessoa idônea nos poderes imprescindíveis para tanto. O tutor passará a 
ter o encargo de dirigir a pessoa e de administrar os bens do menor que 
não se encontra sob o poder familiar do pai ou da mãe, zelando pela sua 
criação, educação e haveres [...]. (DINIZ, 2007, p.580). 
 

Na hipótese de guarda, outra das formas de colocação em família substituta 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, vê-se claramente a situação 

concreta prevista para o caso da tutela, ou seja, o dever do guardião perante a 

criança a qual, inclusive, está sob seus cuidados e sua responsabilidade. 

A respeito da guarda afirma Cahali, ainda sob a ótica do Código Civil de 

1.916, porém comentando o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Tem-se ressaltado que a guarda dos filhos não é da essência, mas tão-
somente da natureza do pátrio poder; em outros termos, a guarda é um dos 
atributos do pátrio poder, mas não se exaure nele nem com ele se 
confunde; em condições tais, a guarda pode existir sem o pátrio poder, 
como, reciprocamente, este poder ser exercido sem a guarda. (2003, 
p.146). 
 

E, a respeito da representação legal do guardião, assevera: 

[...] diversamente do que ocorre com aquela outorgada ao titular do pátrio 
poder, não é plena e geral, mas tem em vista a prática de certos e 
determinados atos; daí por que deverá a autoridade judiciária especificar 
quais os atos que poderão ser praticados pelo guardião. (2003, p. 147)  
 
 
 

3.1.2 Representação legal decorrente da saúde mental comprometida 
 

 

Na forma estabelecida pelo Código Civil11, todas as pessoas que tiverem a 

saúde mental comprometida, a ponto de excluir-se ou reduzir-se seu discernimento, 

                                                 
11 Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
[...] II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 
prática desses atos; 
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
[...] II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o 
discernimento reduzido; 
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
IV - os pródigos. 
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nos termos judicialmente declarados, absoluta ou relativamente incapazes, estarão 

sujeitos à representação ou assistência, por curador nomeado pelo juiz. 

Dessa forma, percebe-se, primeiramente, que a representação legal ou 

assistência do mentalmente incapacitado para os atos da vida civil não ocorre de 

forma automática, como nos casos de incapacidade fundada no critério cronológico, 

mas exige o reconhecimento judicial da causa geradora da incapacidade por meio 

de sentença proferida em ação de interdição. (FARIAS; ROSENVALD, 2007, p. 214). 

São casos de incapacidade definidos pelo legislador12; 

a) ausência de discernimento (CC, art.3º, II) – incapacidade absoluta; 

b) discernimento reduzido (CC, art. 4º, II e III) – incapacidade relativa; 

c) impossibilidade de manifestação de vontade (CC, art. 3º, III) – causa 

duradoura – incapacidade absoluta 

d) prodigalidade.(CC, art. 4º, IV) – cunho exclusivamente patrimonial – 

incapacidade relativa. 

Alertam Farias e Rosenvald (2007, p.214) que a sentença que declara a 

interdição tem natureza declaratória, ou seja, não é a sentença que cria a 

incapacidade e sim o estado psíquico antes existente e apenas reconhecido em 

juízo e, sob esse aspecto, apontam que é controvertido na doutrina a posição em 

relação aos atos praticados pelo interditado antes do decreto de interdição. 

Para tal problema apontam que a solução está vinculada ao princípio da 

proteção ao terceiro de boa-fé relativamente ao interditado cuja incapacidade não 

                                                                                                                                                         

 
12 Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
[...] II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 
prática desses atos; 
III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
[...] II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o 
discernimento reduzido; 
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
IV - os pródigos. 
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seja visível e, será reputado inválido o negócio celebrado pelo amental se era 

notório o estado de loucura ou se lhe causar danos. 

Portanto, as hipóteses de representação legal ou assistência dos 

incapacitados judicialmente, de forma absoluta ou relativa somente se mostram 

aplicáveis, em qualquer caso, após o decreto de interdição, ainda que, liminarmente  

e provisoriamente concedida, conforme o caso.  

 

3.1.3 Representação legal dos silvícolas e índios 
 
 
 

Segundo Farias e Rosenvald: 

O Código Civil, no Parágrafo Único do art. 4º, afastou do regime das 
incapacidades os índios não integrados, chamados de silvícolas, 
submetendo-os à legislação especial, considerado o seu aculturamento. A 
norma em referência é a Lei 6.001/73, que reconhece aos índios os 
mesmos direitos outorgados à generalidade das pessoas, sem importar a 
sua origem, ascendência ou cultura (art. 1º, Parágrafo Único). Vale 
destacar, nesta passagem, que a tutela judicial dos silvículas é conferida 
ao Ministério Público Federal, enquanto administrativamente compete à 
Fundação Nacional do Índio – Funai, defendê-los. (2007, p.211) 
 

Assim, conclui Gagliano e Pamplona Filho em relação aos índios que “apenas 

em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas, deve ser reconhecida a sua 

completa falta de discernimento, para efeito de obter a invalidade dos atos por si 

praticados.” (2004, p.104). 

Por não se inserir no contexto do presente estudo, fez-se a breve referência. 

 

3.1.4 Representação legal entre cônjuges  
 

 

Hipótese superficialmente tratada pela doutrina é a questão da representação 

legal entre os cônjuges, prevista no artigo 1.651 do Código Civil que, pela 

relevância, segue transcrito:  
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Art. 1.651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração 
dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro: I - 
gerir os bens comuns e os do consorte; II - alienar os bens móveis comuns; 
III - alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, 
mediante autorização judicial. 
 

Tal dispositivo aponta uma hipótese legal de representação, uma vez que 

estabelece que na impossibilidade de administração dos bens, o outro cônjuge 

(representante) agirá em nome do impossibilitado (representado), para as 

finalidades ali descritas.  

Carvalho Filho em comentário ao referido dispositivo explica:  

Este artigo permite um dos cônjuges a assumir a administração dos bens 
comuns e particulares do outro cônjuge quando este apresentar-se 
incapaz, definitiva ou transitoriamente, para geri-los, ou se estiver ausente. 
Essa norma é de caráter geral, aplicando-se a qualquer um dos regimes de 
bens que regem o casamento. (2009, p. 1.791). 
 

Farias e Rosenvald (2007, p. 248) admitem a hipótese de um dos cônjuges 

gerir e administrar o patrimônio, temporária ou definitivamente, ressaltando que a 

regra é aplicável a toda e qualquer hipótese em que não se possa exercer a 

administração dos bens comuns, não havendo limitações. 

Diniz (2007, p. 204) no entanto, é mais específica ao tratar do tema. Para a 

autora, a leitura do artigo 1.651 deve ser feita em conjunto com o artigo 1.570 do 

Código Civil13, quando então seria possível que um dos consortes assuma sozinho a 

administração dos bens do casal e, para tanto exerça os poderes de representação 

do outro.  

São as hipóteses: 

a) Estiver em local remoto ou não sabido, independentemente da 

declaração de ausência; 

b) Recolher-se à prisão por mais de 180 dias; 

c) For declarado judicialmente interditado. 

                                                 13 Art. 1.570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais 

de cento e oitenta dias, interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de consciência, em 
virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, 
cabendo-lhe a administração dos bens. 
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Quanto à terceira hipótese seguramente trata-se de representação legal, em 

decorrência da saúde mental, conforme explicitado em tópico anterior. 

Todavia, relativamente às duas primeiras, não deixa expresso o legislador, se 

o instituto da representação se operaria de modo automático, a exemplo dos casos 

de incapacidade pelo critério cronológico, sendo certo, porém que para venda de 

bens imóveis comuns ou particulares do consorte “impedido” exige-se a autorização 

judicial. 

Diniz, a respeito do tema, mais uma vez preleciona: 

Ocorrendo uma dessas hipóteses excepcionais, compete ao outro cônjuge 
assumir a direção e administração do casal, substituindo, automaticamente, 
seu marido ou sua mulher, de preferência a um estranho, para que não 
haja solução de continuidade no governo da família, sem restrição em sua 
capacidade, salvo intervenção de curador à lide e do representante do 
Ministério Público. (2007, p. 204) 
 

Veja-se que para essa autora, a substituição se dá de forma automática, sem 

necessidade de pronunciamento judicial e, embora não expressamente, faz concluir 

pela existência da representação neste caso, uma vez que trata de substituição do 

outro consorte para o governo da família, poderes que ambos antes possuíam de 

forma conjunta.  

Embora Farias e Rosenvald não expressem opinião a respeito, colacionam 

julgado em que a mulher recebe em seu nome exclusivo, escritura de imóvel 

adquirido pelo cônjuge desaparecido, na constância do casamento14. (2007, p.249) 

Salvo melhor juízo, para o caso apontado, a solução que melhor atende aos 

ditames do novo código civil, parte da representação legal, onde a mulher, 

representando o marido, deveria receber a escritura de imóvel adquirido por ele, em 

nome de ambos ou do consorte desaparecido, a depender do regime de bens 

vigente. 

Persiste, no entanto, a dúvida, em relação à geração automática dos efeitos 

da representação legal para esse caso concreto, uma vez que não se trata de 

                                                 
14 Mulher casada. Marido desaparecido. Direito de receber a escritura de compra e venda. Cabendo à 
mulher à administração dos bens comuns na ausência do marido, nada impede que possa receber, 
em seu nome exclusivo, escritura de compra e venda de imóvel adquirido pelo cônjuge na constância 
do casamento. (TJSP, Ac. 6ª. Câmara de Direito Privado, ApCív. 280.020-1 – Comarca de Guarulhos, 
rel. Des. Ernani de Paiva, j.20.3.97) 
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alienação de bens imóveis comuns ou exclusivos e sim de aquisição de bem imóvel 

e, dessa forma, estaria a mulher autorizada, por disposição legal, a manifestar a 

vontade do marido para adquirir um bem imóvel? Dependeria de autorização judicial 

para a prática do ato? 

Para essas questões não foram encontradas soluções na doutrina e não 

foram encontrados julgados que analisem esse tema.  

Tais questionamentos tornam-se relevantes também para hipóteses mais 

simples, relativas ao governo da família, como na hipótese de ser o marido o 

provedor financeiro do lar e, acometido de doença que lhe coloque no chamado 

“estado de coma profundo”. Poderia a mulher, no exercício da representação legal, 

substituir a vontade do marido para receber salários ou benefícios previdenciários, 

ou ainda sacar valores existentes em contas bancárias, para alimentar-se a si 

própria e aos filhos, dar conta das despesas hospitalares, sem necessidade de 

instrumento de mandato ou autorização judicial. 

Por último, para ratificar esse entendimento, o dispositivo seguinte, artigo 

1.652, inciso II, do Código Civil15, expressa uma presunção legal de representação – 

será para com este procurador - ainda que excluídas as hipóteses do artigo 1.651 

referido, bastando para tanto que esteja na posse dos bens particulares do outro 

cônjuge e que tenha mandato tácito para administrá-los.  

Assim, ainda que não abordado expressamente pela doutrina, a 

representação legal entre cônjuges mostra-se como assunto de grande relevância 

concreta. 

 

                                                 
15 Art. 1.652. O cônjuge, que estiver na posse dos bens particulares do outro, será para com este e 
seus herdeiros responsável: 
I - como usufrutuário, se o rendimento for comum; 
II - como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar; 
III - como depositário, se não for usufrutuário, nem administrador. 
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4 LIMITES DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E ASSISTÊNCIA 
 

 

Como requisito de validade e eficácia da representação, o ordenamento 

jurídico impõe ao representante, certos limites de atuação, previstos expressamente 

na lei. 

A regra geral, nesse caso, vem expressa no artigo 116 do Código Civil16 que 

prevê a eficácia da manifestação de vontade do representante em relação ao 

representado, desde que respeitado o limite de seus poderes. 

É sabido, no entanto, que relativamente à representação voluntária, o 

desrespeito a tal regra pode ser sanado mediante ratificação dos atos praticados 

pelo representante, conforme previsto no artigo 662 do Código Civil17, importando 

considerar que, nesse caso, a ineficácia será apenas relativa. 

Quanto à representação legal, a possibilidade de ratificação fica “suspensa” 

apenas em relação à incapacidade decorrente da idade, hipótese em que, poderá o 

menor, após atingir a maioridade, suprir a ineficácia por meio de ratificação expressa 

dos atos praticados pelo representante. 

Porém, como regra geral a manifestação de vontade por representante legal 

que exceda aos limites impostos pela lei, não produz efeitos em relação ao 

representado, podendo implicar em nulidade absoluta ou relativa do negócio jurídico 

formalizado pelo representante, que será pessoalmente responsabilizado. 

Além disso, o novo Código Civil tratou do abuso de direito, definindo-o em seu 

artigo 18718, como qualquer exercício de um direito que excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 

                                                 
16

 Art. 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz 
efeitos em relação ao representado. 17 Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, 

são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. 
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data 
do ato. 
 
18

 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes 
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costumes, sendo certo que pode ser aplicado também em relação à representação 

legal, como norma genérica de fundamento de sua anulabilidade e da 

responsabilização civil e penal do representante.  

 

4.1 Interesse do representado 
 

 
 

A primeira verificação a ser feita, na atuação dos representantes legais, para 

que se determine se a manifestação de vontade por eles declarada está inserida nos 

limites impostos pelo ordenamento, diz respeito ao interesse do representado. 

Esse requisito é tido como obrigatório para todas as hipóteses de 

representação legal, uma vez que diz respeito à própria natureza jurídica do instituto, 

conforme já abordado. 

No que diz respeito à representação legal decorrente do poder familiar ou da 

autoridade parental, essa conclusão decorre dos novos paradigmas do direito civil, 

conforme observa Tepedino: 

O estudo da disciplina da autoridade parental no Brasil revela, de pronto, 
duas peculiaridades essenciais. Em primeiro lugar, trata-se de situação 
jurídica subjetiva existencial, caracterizada pela atribuição, aos pais, do 
poder de interferência na esfera jurídica dos filhos menores, no interesse 
destes últimos e não dos titulares do chamado poder jurídico. (2004, p.8) 
 

Também relativamente à tutela e curatela, fica claro a intenção em proteger 

os interesses do tutelado e do curatelado, quando a lei determina que a eleição do 

tutor e do curador deve recair sobre pessoa idônea que melhor atenda ao interesse 

do tutelado ou curatelado. (COLTRO, 2008, p.347). 

Complementa o mesmo autor:  

[...] dever-se-á seguir, em tal caso, o princípio do cuidado em relação ao 
tutelado, mediante o qual e ainda conforme a cláusula do superior interesse 
da criança buscar-se-á, atentando para a circunstância da socioafetividade, 
eleger aquele que tenha melhor condição para o exercício do múnus que a 
tutela lhe acarreta. (2008, p. 351) 
 

Praticado ato de representação legal que importe em flagrante conflito com os 

interesses do representado, seus efeitos não podem a ele ser atribuídos e, portanto, 
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implícito para definir os limites de atuação do representante legal é verificar o 

cuidado destinado àqueles que necessitam de tal proteção legal, na defesa de seus 

reais interesses. 

Por último, impõe ressaltar que, como regra geral, fala-se em defesa dos 

interesses patrimoniais do representado e, no que diz respeito ao aspecto 

existencial, os direitos da personalidade serão abordados em tópico específico. 

 
 

4.2 Administração patrimonial 
 
 
 

Como regra geral pode-se dizer que a representação legal, no que diz 

respeito ao patrimônio do representado, abrange apenas os poderes de 

administração, sendo que, em relação aos especiais de alienar, hipotecar, transigir, 

da mesma forma que ocorre no contrato de mandato19, exige a lei poderes especiais 

e expressos.  

Não sendo possível ao representado, em virtude da incapacidade, manifestar 

vontade acerca de tais poderes especiais, somente por meio de autorização judicial 

será praticado um negócio jurídico de tal natureza. 

Tal imposição se aplica para o exercício do poder familiar, com a ressalva de 

que a autorização judicial será dada mediante a comprovação da necessidade ou 

evidente interesse do representado20 e, ainda, para o exercício da tutela21 e da 

curatela22. 

                                                 
19 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. 
20 Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, 
em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por 
necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. 
21 Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: 
I - pagar as dívidas do menor; 
II - aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos; 
III - transigir; 
IV - vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for 
permitido; 
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Sobre o limite do poder de administração, Diniz ensina que é relativo: 

[...] a prática de atos idôneos à conservação e incremento desse 
patrimônio, podendo celebrar contratos, como o de locação de imóveis [...], 
pagar impostos, defender judicialmente, receber juros ou rendas, adquirir 
bens, aliená-los, se móveis. Contudo não poderá dispor dos imóveis 
pertencentes ao menor, nem contrair obrigações que ultrapassem os 
limites da simples administração, pelo fato de que esses atos importam em 
diminuição patrimonial. (2007, p.522). 
 

Carvalho Filho tem o mesmo entendimento: 

Na administração dos bens dos menores [...] os pais devem  zelar pela 
preservação do patrimônio que cuidam, impedindo que seja reduzido. Os 
pais poderão celebrar contratos de locação e adquirir outros bens, devendo 
defender o patrimônio dos menores em juízo, quando for o caso. A 
conservação abrange o pagamento dos impostos e encargos que recaírem 
sobre tais bens. (2009, p.1.831) 
 

Em interessante decisão sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça23 

traz o esclarecimento que vale ser transcrito, citando a doutrina nacional, sobre o 

que pode ser considerado como poder de administração:  

[...] Nesse particular, ensina J.M. CARVALHO SANTOS em balizada 
doutrina que: "O Código outorga aos pais poderes amplos de 
administrador. Consistentes não só na obrigação de conservar os bens, 
mas ainda de fazê-los produzir, aumentando, assim, o patrimônio do filho. 
Entretanto, esses amplos poderes, essa outorga que ao pai cabe, como 
atributo do pátrio poder, são limitados nos sentido de não poderem ir além 
dos atos de simples e ordinária administração do patrimônio do menor. Só 
dentro destes limites o pai tem ampla e absoluta capacidade de representar 
o filho em seu poder, e agir na administração de seus bens. 
Não podem, assim, ser praticados quaisquer atos de disposição, a não ser 
nos casos especiais mencionados neste artigo e mediante as formalidades 
legais exigidas...(...). O Código não diz o que se deva entender por ato de 
administração, nem tampouco arrola, nem mesmo incompletamente, quais 
sejam esses atos, procedimento aliás louvável, porque a determinação 
casuística é sempre prejudicial à boa aplicação da lei, ficando, destarte, 
entregue ao critério do juiz decidir, em cada caso, se se trata realmente de 
um simples ato de administração.  
Para bem decidir deverá o juiz ter presente a discriminação doutrinal, 
segundo a qual ato de administração é somente aquele que visa à 
conservação do patrimônio e aqueles que tem por finalidade retirar os 
produtos ou frutos, sem alterar a composição geral do patrimônio, vale 
dizer - a exploração de acordo com a destinação dos bens que compõem o 
mesmo patrimônio." 
E a seguir complementa: 

                                                                                                                                                         

V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, 
assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. 
Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação 
ulterior do juiz. 
22 Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos 
artigos seguintes. 
 
23 RECURSO ESPECIAL Nº 439.545 – SP - 2002/0064686-4 – Rel. Min. Jorge Scartezzini. 
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"Dispondo a lei que não poderão os pais contrair, em nome dos filhos, 
obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, 
implicitamente reconhece e permite que eles contraiam as que se 
enquadrem nos limites dessa administração. Em virtude desse princípio é 
que, como se viu, podem os pais tomar empréstimo para custear os 
serviços da lavoura, de reparações, etc., nas condições mencionadas, não 
lhes sendo permitido, outrossim, praticar em nome e por conta dos filhos 
qualquer ato de liberalidade, desde que os atos de liberalidade importam 
uma diminuição do patrimônio, um empobrecimento. Não pode, por 
conseguinte, o pai doar, nem fazer remissão de dívidas, nem renunciar 
direitos, nem transigir ou praticar qualquer ato em que se oculte uma 
liberalidade, ainda que sob a aparência de atos onerosos (Estêvão de 
Almeida, cit., n. 256). 
Quanto aos atos que excedem a simples administração, aos de disposição, 
não os pode os pais, por si só praticar, sendo essencial a autorização do 
juiz, depois de verificar se ocorrem, na espécie, as razões de necessidade 
ou de evidente utilidade." (in "Código Civil Brasileiro Interpretado, VI, art. 
368 a 484, 11ª ed., p.71/78) Nessa esteira preleciona CLÓVIS BEVILÁQUA 
que: "O pai, ou na sua falta, a mãe, administra os bens do filho menor, que 
se acha sob o seu pátrio poder, feitas as excepções do art. 391. Essa 
administração legal, porém, não tem grande amplitude. Os poderes do pai, 
quanto aos bens dos filhos não excedem, de originário, aos da simples  
administração. Por poderes de simples administração, entendem-se os 
actos concernentes à boa conservação e e exploração dos bens, como as 
benfeitorias, o pagamento dos impostos, a defesa judicial, e a alienação 
dos móveis destinados a esse fim. Os actos alienativos ou as obrigações, 
que não sejam conseqüências diretas da gestão dos bens, a renúncia de 
herança ou de qualquer direito, excedem os limites da simples 
administração. " (in "Código Civil dos Estados Unidos do Brasil", 
comentários, 6ª tiragem, p. 843).   
 

Sobre a necessidade de autorização judicial para os poderes especiais 

referidos, ensina o autor que tal providência visa também conferir segurança jurídica 

ao terceiro que participa do ato de alienação e impedir que os pais contraiam dívidas 

e obrigações que possam vir a causar prejuízo aos representados (2009, p. 1.835).  

Outro limite aos poderes de administração do patrimônio dos filhos, de caráter 

objetivo, refere-se aos bens expressamente excluídos, conforme disciplina o artigo 

1.693 do Código Civil24, cuja regra pretende evitar: a) que o pai (ou a mãe) 

reconheça o filho com o único propósito de se beneficiar com a administração de 

seus bens; b) que os pais se aproveitem dos bens adquiridos com o exercício da 

atividade profissional do maior de 16 anos; c) que viole cláusula imposta em doação 

                                                 24 Art. 1.693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais: 

I - os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento; 
II - os valores auferidos pelo filho maior de dezesseis anos, no exercício de atividade profissional e os 
bens com tais recursos adquiridos; 
III - os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos, ou administrados, 
pelos pais; 
IV - os bens que aos filhos couberem na herança, quando os pais forem excluídos da sucessão. 
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ou testamento; d) que possam administrar bens dos filhos adquiridos por sucessão 

em que foram excluídos, sob pena de ineficácia da pena de indignidade ou 

deserdação. (DINIZ, 2007, p.525). 

 

4.3 Conflito de interesses 
 

Prevê expressamente o Código Civil ser anulável o negócio jurídico concluído 

pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou 

devia ser de conhecimento de quem com aquele tratou25. 

Para Rizzardo: 

Constitui princípio incontroverso que o representante atue em favor e em 
abono aos interesses daquele que lhe outorgou a representação. 
Inadmissível que contrarie sua vontade ou proceda de modo a não 
conseguir as vantagens próprias do negócio. (2005, p.440). 
 

Assinala Zonta, que a fidúcia e a boa fé são os elementos essenciais que 

regem o instituto da representação e essa boa fé é objetiva, pois é dever do 

representante agir dentro dos parâmetros de honestidade e lealdade. “A sujeição do 

ato ou negócio jurídico ao arbítrio de apenas uma das partes afeta a manifestação 

de vontade e pode configurar um conflito de interesses.” (ZONTA, 2008, p. 107). 

A respeito da confiança, assinala Schreiber que no cenário atual cresce a sua 

importância nos negócios jurídicos e que, em harmonia com a tendência a privilegiar 

os aspectos existenciais, deve servir de critério para a proteção dos interesses 

envolvidos na situação concreta (2007, p.255). 

Há casos, porém, em que o negócio jurídico é benéfico ao representado, 

como no caso de compra e venda de ascendente para descendente, onde o próprio 

descendente comprador é incapaz. Neste caso, não podem os pais atuarem 

simultaneamente como vendedores e como representantes legais do incapaz, por 

                                                 25 Art. 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o 

representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. 
Parágrafo único. É de cento e oitenta dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação da 
incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. 
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evidente conflito de interesses já que a fixação do preço e das condições específicas 

da compra e venda ficará ao arbítrio de somente uma das partes. 

Para a hipótese, a solução que se impõe é a nomeação de curador ao menor, 

que proteja seus interesses e verifique as vantagens da compra e venda em relação 

a este, sendo nomeado pelo Juiz, especificamente para a prática do ato conflitante. 

Também é corriqueiro que, por exemplo, mãe e filho concorram na herança 

do esposo e pai, respectivamente, havendo inúmeros bens a partilhar. Nesta 

hipótese, não pode a mãe representar o filho para a conferência do plano de 

partilha, uma vez que na definição dos bens que pagarão as suas cotas hereditárias, 

fica implícito o conflito de interesses e, mais uma vez, exige-se a nomeação de 

curador especial.  

É certo, portanto, que o ordenamento jurídico impõe um limite de atuação do 

representante, quanto à proibição desta em conflito de interesses com o 

representado, por ferir a natureza jurídica do instituto, importando em declaração de 

anulabilidade do ato, no prazo decadencial de 180 dias, iniciando-se, em relação ao 

incapaz por idade após atingida a maioridade e podendo ser reclamada a qualquer 

tempo, se em prejuízo dos demais incapazes.  

 

4.4 Tutela e curatela  
 
 
 

Aplicam-se à tutela e à curatela todos os limites apontados para a 

representação legal, todavia, para essas hipóteses é certo que o ordenamento 

jurídico exige mais do representante legal, do tutor ou curador. 

Primeiramente, em relação à nomeação do tutor e do curador, exige-se 

requisitos especiais que comprovem a idoneidade para o exercício da função de 

modo a proteger os interesses do incapaz26. 

                                                 26 Art. 1.732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor: 

I - na falta de tutor testamentário ou legítimo; 
II - quando estes forem excluídos ou escusados da tutela; 
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Essa tarefa cabe ao Juiz que, por disposição legal expressa27 pode inclusive 

ser responsabilizado direta e pessoalmente pela desídia nessa tarefa. 

Exige-se, ainda, que tutor e curador dêem garantias patrimoniais e pessoais28 

para que lhe seja deferida a administração dos bens do incapaz, na forma de 

especialização de hipoteca legal e de termo de compromisso. 

Além disso, a necessidade de autorização judicial para a prática de certos 

atos de representação abrange um maior número de hipóteses em relação ao poder 

familiar, sendo exigida, inclusive, para demandar em nome do tutelado ou curatelado 

em juízo ou defendê-lo em ações contra si intentadas29. 

Exige ainda, a apresentação de inventário dos bens e direitos do tutelado ou 

curatelado por ocasião do início do exercício e prestação de contas apresentada 

periodicamente, sob pena de responsabilização pessoal, pelos prejuízos que por 

culpa ou dolo causar ao incapaz. 

No que se refere à curatela, especificamente, outros contornos se mostram 

relevantes no que toca aos limites de atuação do representante. 

É que sendo a curatela aplicável a vários tipos e graus de incapacidade, 

assinala Diniz (2007, p.609) que: 

                                                                                                                                                         

III - quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário. 
27 Art. 1.744. A responsabilidade do juiz será: 
I - direta e pessoal, quando não tiver nomeado o tutor, ou não o houver feito oportunamente; 
II - subsidiária, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou 
suspeito. 
28 Art. 1.745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus 
valores, ainda que os pais o tenham dispensado. 
Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o 
exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de 
reconhecida idoneidade. 
29 Art. 1.748. Compete também ao tutor, com autorização do juiz: 
I - pagar as dívidas do menor; 
II - aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos; 
III - transigir; 
IV - vender-lhe os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for 
permitido; 
V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências à bem deste, 
assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. 
Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação 
ulterior do juiz. 
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[...] o magistrado deverá assinalar os limites da curatela, atendendo ao 
estado ou ao desenvolvimento mental do interdito (CC, art. 1.772), 
averiguando o grau de deficiência orgânica, verificando se há atos que 
pode praticar, se possui algum discernimento que o possibilite manifestar 
sua vontade ou se existe situação intermediária entre a incapacidade 
absoluta e a capacidade plena, especificando, então, os atos que pode 
praticar. A curatela do deficiente mental, do ébrio habitual, do toxicômano 
ou do excepcional sem completo desenvolvimento mental é variável, 
admitindo gradações. 
 

Assim, além dos limites ordinários impostos para os casos de representação 

legal, outros excepcionais ou específicos devem ser observados no que se refere à 

curatela, que dependerão das averiguações e exames realizados durante o 

processo de interdição30, sendo possível, como no caso de prodigalidade, por 

exemplo, que a representação legal se imponha tão somente para os casos de 

disposição do patrimônio. 

Sabendo-se que tais limites deverão ganhar publicidade e gerar efeitos em 

relação à terceiros por meio de averbação junto ao registro civil do curatelado31, 

esclareça-se que a interdição poderá ser levantada, a qualquer momento desde que 

se prove a cessação da causa que lhe deu origem32, cessando-se, igualmente, a 

atuação do representante legal, da mesma forma que, em relação ao tutelado, a 

emancipação ou a maioridade extinguem a tutela.  

 

4.5 Poder familiar 
 
 
 

Tratada em tópico separado, em razão da relevância para o dia-a-dia da 

representação e assistência dos filhos menores, é a questão do exercício do poder 

familiar, ou seja, a representação legal decorrente do poder familiar compete a 

quem?  

                                                 
30 Art. 1.772. Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos III e IV do art. 1.767, 
o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, 
que poderão circunscrever-se às restrições constantes do art. 1.782. 
31 Art. 9o Serão registrados em registro público:[...] III - a interdição por incapacidade absoluta ou 
relativa;  
32

 CPC. Art. 1.186. Levantar-se-á a interdição, cessando a causa que a determinou. 
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Aos pais, diz o ordenamento jurídico33, sendo unânime também que a um 

deles na falta do outro. Porém, para todos os atos de representação legal ou mesmo 

de assistência, exige-se a presença e assinatura de ambos, para suprir o 

consentimento? 

Veja-se que à primeira vista este tema não revela grandes implicações, 

porém, na vida prática, alguns óbices se estabelecem, quando, por exemplo, 

necessita-se da assistência dos pais para a venda de veículo (ou outro bem móvel) 

de propriedade do relativamente incapaz. 

A assinatura deste, no contrato de compra e venda ou, simplesmente, no 

recibo de transferência de veículo, pode ser assistida apenas pela mãe? Apenas 

pelo pai? Exige-se a assistência de ambos? 

Para Teixeira: 

A autoridade parental deve ser exercida em conjunto pelos pais, não mais 
havendo nenhum tipo de prevalência de um dos genitores sobre o outro, 
como existia quando da vigência do Código Civil de 1916, que instituiu o 
pátrio poder, como exclusividade do homem. Diante da normatividade do 
Princípio da Igualdade, ambos os pais passaram a exercer em igualdade 
de condições o múnus determinado pela lei. (TEIXEIRA, 2008, p.259). 
 

Melo, em trabalho específico sobre o tema, lembra: 

Com relação ao exercício do poder familiar, eram duas as alternativas 
possíveis para que não se desrespeitasse o preceito constitucional: 
estabelecer o exercício do poder familiar ao pai e a mãe conjuntamente; ou 
permitir que qualquer um deles o exercesse isoladamente, sem excluir o 
direito do outro. Optou o legislador, bem ou mal, pela primeira alternativa 
nos termos do artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente "o pátrio 
poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na 
forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o 
direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência". (2002, p. 01) 
 

E conclui: 

A própria lei traz os mecanismos necessários no caso de discordância do 
exercício do poder familiar dos pais, devendo a autoridade judiciária 
competente solucionar a divergência (parte final do artigo 21 do ECA). No 
caso de uma alienação de imóveis, por exemplo, os pais devem não só 
requerer a autorização judicial para a alienação como também comparecer 

                                                 
33 Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. 
Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
[...] V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, 
nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 
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na escritura para representar ou assistir o menor. Na aquisição, não 
obstante o patrimônio do menor estar aumentando, os pais têm, no 
exercício do poder familiar, o direito de decidir sobre a viabilidade da 
aquisição. (2002, p. 01) 
 

Complementa o entendimento, a posição de Comel, que questiona inclusive a 

constitucionalidade do caput do artigo 1.634: 

Por sua vez, a sujeição ativa ao poder familiar independe do estado dos 
pais, a despeito do contido na primeira parte do caput do art. 1.631 do CC: 
"Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos 
pais...". Aliás, a redação desta primeira parte do artigo se afigura 
adaptação grosseira e não refletida do revogado art. 380, do CC/1916, 
substituída, apenas, a expressão pátrio poder por poder familiar, e incluída 
a união estável. A toda evidência, não parece ter sido acertado colocar, nas 
disposições gerais sobre o poder familiar e já no segundo artigo, que o 
poder familiar compete aos pais durante o casamento e a união estável. 
Se a própria CF, também o CC, concebem outras formas de constituição 
de família que não apenas a oriunda do matrimônio e da união estável, se 
o artigo anterior do próprio Código estabelece que os filhos menores (sem 
qualquer distinção, ou seja, todo e qualquer filho) estão sujeitos ao poder 
familiar, enfim, se todos os filhos são iguais em direitos e obrigações, 
havidos ou não da relação de casamento (CF, art. 227, par. 6o), não 
poderia, de modo algum, ter o legislador estabelecido como disposição 
geral, e em primeiro plano, que ele compete aos pais durante o casamento 
e a união estável. (2003, p. 01) 
 

E complementa a mesma autora:  

E com relação ao filho havido fora do casamento de um dos pais, com 
terceira pessoa, a quem competiria o poder familiar, senão que também 
aos dois pais, igualmente? E o poder familiar de filho havido de 
relacionamento eventual, de pais solteiros, presentes e desimpedidos? Não 
teria ele, por prerrogativa constitucional, o mesmo direito a estar sob o 
poder familiar de ambos os pais? Por acaso, também não competiria aos 
dois pais, igualmente, a função paterna, ainda que o exercício pudesse ser 
atribuído a um ou outro conforme a convivência, mas intacta a titularidade? 
E onde o CC regula tal situação? Estariam os filhos havidos fora do 
casamento ou da união estável acéfalos do poder familiar, como estavam 
os havidos foram do matrimônio na disciplina do Código Civil de 1916? 
(2003, p. 01)  
 

Conclui, por fim, que  

[...] sendo o poder familiar função dos pais a ser exercida em benefício e no 
interesse do filho, não há que restringi-lo a certas e determinadas relações 
havidas entre os pais, senão estendê-lo a todo e qualquer filho, sem 
discriminação alguma, em consonância com os preceitos constitucionais. 
(2003, p. 01)  
 

A conclusão lógica então, é a de que quaisquer atos jurídicos que envolvam 

de qualquer forma a manifestação do exercício do poder familiar, nas hipóteses de 

representação legal, devem conter a anuência do pai e da mãe do representado ou 

assistido, e caso a pátria potestade seja exercida somente por um dos pais, deve 
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conter o ato a razão do não comparecimento do outro, em razão da perda, 

destituição ou extinção do poder familiar em razão do falecimento. 

 

4.6 Direitos da Personalidade 
 
 
 

Diante do novo quadro, novo enfoque, novos paradigmas assumidos pelo 

Direito Civil Brasileiro, calcado nos princípios constitucionais e tendo como vetor o 

da dignidade da pessoa humana, percebe-se conforme estudo de Chamone que 

“[...], a prevalência é de ser atribuída às situações existenciais, ou não patrimoniais, 

porque à pessoa humana devem o ordenamento jurídico inteiro e o ordenamento 

civil, em particular, dar a garantia, a tutela e a proteção prioritárias.[...] (2005, p.02). 

Nesse sentido, a doutrina aponta como falha legislativa a falta de previsão 

acerca do caráter existencial, nos casos de representação, tendo estabelecido sua 

aplicação aos interesses patrimoniais do representado, tendo em vista os novos 

ditames e paradigmas do direito civil brasileiro, calcados nos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, na priorização 

da valorização do “ser” em detrimento do caráter patrimonialista da antiga 

concepção do direito privado, de valorização do “ter”.  

A atuação do representante legal, assim, deve respeitar o caráter existencial 

da personalidade do incapaz, seja em relação ao poder familiar, seja em relação às 

incapacidades decorrentes da saúde mental. 

No que diz respeito ao poder familiar, inclusive, apóia-se a doutrina moderna, 

no caráter existencial da criança e do adolescente, nos termos da doutrina da 

proteção integral, prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Teixeira, aponta os sinais da mudança: 

Assim, independente de ter ou não patrimônio, a pessoa passou a ter 
relevância impar para a ordem jurídica, a partir do momento em que sua 
dignidade deve ser preservada e promovida. Importa a sua realização em 
sua ontologia, de modo que tenha sua personalidade exaltada. Em função 
da pessoa, qualquer instituição merece ser sacrificada, uma vez que ela 
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passou a ter caráter meramente instrumental. Não mais tem vida própria. 
[...] Por isso, na autoridade parental é mais relevante sua função educativa 
do que a de administração patrimonial. Sobressai, desta forma, sua função 
existencial, visto que se configura em ofício cujo escopo é a promoção das 
potencialidades criativas dos filhos. (2008, p.253-254). 
 

Neste ponto, argumenta a autora que a valorização da vontade do menor é 

reconhecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando aponta em várias 

situações, a necessidade de oitiva e consentimento do menor, ressaltando que 

criança e adolescente têm direito fundamental à liberdade, à dignidade  que abrange 

inclusive, a liberdade de expressão e opinião. 

Ressalta que “a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989, 

assegura à criança capaz de discernir e de formular a própria opinião o direito de  

expressá-la livremente, no que tange a assuntos que lhe são relacionados”. (2008, 

p.269). 

Conclui que, na medida em que o discernimento do menor seja verificado, 

com maior ou menor amplitude e, reconhecendo na situação concreta o interesse 

existencial do desenvolvimento de sua personalidade, não pode o poder de 

representação legal dos pais, decorrente do poder familiar, ser imposto de forma a 

anular a sua individualidade, a sua vontade, o caráter existencial de sua 

personalidade (2008, p. 271).  

E complementa que a autoridade parental:  

Deve, portanto, ser vista no contexto de um processo educacional, cuja 
intensidade será inversamente proporcional ao grau de maturidade do filho, 
para que suas escolhas possam ser respeitadas pelos pais, através de um 
processo dialógco que contribua para a construção da dignidade e da 
personalidade do filho (2009, p.273) 
 

Para Hironaka, o limite de atuação decorrente do poder familiar deve 

considerar o seguinte entendimento: 

Assim, na definição do direito equivalente, ou seja, do que está em poder 
do pai ou dos pais para arbitrar a respeito dos filhos, há uma tendência 
nesse pensamento moderno a desenvolver a idéia de que podem fazer o 
que não prejudicar a finalidade original da relação de família. Ou seja, os 
pais podem fazer o que quiserem com os filhos e com seus os bens, desde 
que não signifique isso uma diminuição de segurança dos próprios filhos. 
Ao contrário, o que cabe aos pais em termos de segurança dos filhos é 
justamente a sua formação em conjunto com a preservação de seus bens. 
Isso quando não significar, como em Locke, que a própria formação 
envolve ensinar aos filhos a preservar os próprios bens. 
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A extensão dessa autoridade dos pais equivale, portanto, a considerar que 
a autoridade continua enquanto continua o processo de formação dos 
filhos. A partir do momento em que os filhos já são dotados de experiência 
suficiente para se manterem sozinhos em suas próprias vidas, cessa 
concretamente a missão original e natural dos pais com respeito à sua 
formação e, também, com respeito à tutela dos seus bens. (2001, p. 02) 
 

E complementa: 

Talvez toda a autoridade dos pais possa, por isso mesmo, ser reduzida a 
esse único princípio – sua potência, ou sua responsabilidade, para garantir 
segurança aos filhos. 
Essa redução, completamente legítima e reveladora do essencial, dá à 
idéia de poder paterno um significado que retira qualquer pontificação 
negativa. Com ela, o poder paterno não desaparece, mas se torna uma 
atividade voltada para o benefício do receptor, portanto para um benefício 
que é público e não privado. É essa publicidade do poder paterno, dentro 
da sociedade familiar, que permite chamar a esse poder, na verdade a 
essa generosidade, uma autoridade em certa medida. 
Quando a autoridade se apresenta não como entidade castradora ou 
opressora, mas formadora e protetora, a criança se vê continuada nos 
próprios pais. Ao contrário, quando ela se vê explorada ou de alguma 
forma neutralizada, o que ela vê não são os seus protetores, mas os seus 
inimigos mais diretos. (2001, p. 02) 
 

Essa discussão foge dos meios acadêmicos e ganha maior relevância, 

quando encontramos as seguintes situações existenciais concretas, enumeradas a 

título de exemplo: 

1) podem os pais representar a filha, com 14 anos de idade, em escritura 

pública declaratória de união estável?  

2) pode o curador negar consentimento ao tratamento médico, transfusão 

de sangue, por exemplo, necessário ao incapaz, sob a alegação de objeção de 

consciência religiosa? 

A resposta a essas indagações deve partir, primeiramente, da questão da 

proteção ao interesse do incapaz, interesse qualificado pelo caráter existencial de 

sua personalidade. 

Quanto à primeira situação, pode-se dizer que sendo possível, em casos 

excepcionais o casamento de menor com 14 anos de idade e, considerando o grau 

de maturidade apresentado pela adolescente, bem como a situação fática que pode 

se apresentar como já consolidada e, ainda, o bem-estar físico, emocional e 

intelectual, como pessoa em desenvolvimento, a resposta acerca da possibilidade 
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de declarar a união estável, deve ser positiva se considerada sob a nova ótica do 

direito civil constitucional. 

Porém, podem os pais dispor dessa forma dos direitos da personalidade da 

menor, sem a necessidade de autorização judicial? Pode o tabelião lavrar o ato na 

forma apresentada? Tais poderes podem ser considerados como inseridos nos 

limites da representação legal?  

Entende Perlingieri, autor italiano que serve de inspiração para a doutrina 

nacional, que o caráter existencial da personalidade não pode ser considerado como 

abrangido entre os poderes conferidos ao representante legal ou, contrario sensu, 

que os direitos da personalidade do menor incapaz não podem ser limitados pela 

ausência de capacidade de exercício. Justifica que: 

[...] a contraposição entre capacidade e incapacidade de exercício e entre 
capacidade e incapacidade de entender e de querer, principalmente nas 
relações não-patrimoniais, não corresponde à realidade: as capacidades de 
entender, de escolher, de querer são expressões da gradual evolução da 
pessoa que, como titular de direitos fundamentais, por definição não-
transferíveis a terceiros, deve ser colocada na condição de exercê-los 
paralelamente à sua efetiva idoneidade, não se justificando a presença de 
obstáculos de direito e de fato que impedem o seu exercício: o gradual 
processo de maturação do menor leva a um progressivo cumprimento a 
programática inseparabilidade entre titularidade e exercício nas situações 
existenciais. (2002, p.260). 
 

Da mesma forma, quanto ao tratamento de saúde urgente, embora se trate de 

conflite de interesses, melhor explicitado no tópico seguinte, não pode o curador 

dispor sobre o direito à vida do incapaz, não cabe a ele negar o consentimento 

quando tal procedimento se mostra necessário à garantia de sua própria existência 

e, mesmo quando expressamente negado, cabe ao médico, aplicar o princípio da 

beneficência e salvar a vida do incapaz, considerando que faltando a este a 

autonomia privada, a negativa de consentimento pelo curador excede os limites da 

representação legal.  

Não havendo tempo para se buscar a autorização judicial, sob pena de por 

em risco a vida do paciente, a opção deve ser por salvá-lo.  
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4.7  Boa-fé objetiva 
 
 

A adoção pelo Código Civil de preceitos éticos, conduziu ao reconhecimento 

do princípio da boa-fé objetiva como um dos elementos estruturais das relações 

jurídicas, tendo como objetivo a preservação da dignidade humana. (GURGEL, 

2009, p.91). 

Para Pasqualotto (1997, p. 111) 

[...] do ponto de vista objetivo, a boa-fé assume a feição de uma regra ética 
de conduta. É a chamada boa-fé lealdade. É a Treu und Glauben do direito 
alemão. Segundo Larenz, cada um deve guardar fidelidade à palavra dada 
e não defraudar a confiança ou abusar da confiança alheia. 
 

Gurgel (2009, p. 103) , amplia e complementa o conceito:  

[...] a boa-fé objetiva é um princípio que identifica um padrão de 
comportamento esperado das partes e exige que elas se portem, na 
relação jurídica, de forma leal, harmônica, equilibrada e sem que haja 
qualquer abuso do exercício de faculdades jurídicas. Daí  dizermos que a 
boa-fé, no sistema jurídico atual, funciona como paradigma e modelo de 
conduta a ser perseguido e cobrado. Esta visão alia-se à idéia de lealdade, 
confiança e coerência no cumprimento das expectativas alheias 
despertadas nas relações jurídicas de origem patrimonial e existencial.  
 

Para a mesma autora, a boa-fé objetiva vale por si só, sendo suficiente para 

criar deveres anexos ou secundários a serem cumpridos pelos sujeitos de direito, 

possui um valor autônomo em relação à manifestação da vontade e, ao mesmo 

tempo, é capaz de restringi-la e exercer a função de controle do exercício das 

posições jurídicas. 

Da análise do conceito e das ponderações expostas, fácil é concluir que, em 

relação à representação legal, é aplicável o princípio da boa-fé objetiva que deve 

servir de parâmetro e limite de atuação. 

Nesse sentido, haverá abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé 

objetiva, quando o representante violar o dever de agir de acordo com os padrões de 

lealdade ou exercer a representação legal de forma irregular ou abusiva, quebrando 

o princípio da confiança e frustrando as legítimas expectativas do representado. 
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No que toca ao conteúdo da boa-fé objetiva nas relações familiares – maioria 

dos casos de representação legal – esclarece Gurgel (2009, p. 137) que este se 

materializa no dever de cuidado, no dever genérico de proteção, que passa a ser 

entendido, na nova doutrina civilista como um valor jurídico que envolve a 

priorização da afetividade, da solidariedade e da responsabilidade, os quais, 

apresentam-se, portanto, como limitadores da atuação do representante legal.  

Especificamente falando nos direitos familiares patrimoniais, hipótese da 

representação legal, ensina a mesma autora: 

[...] os direitos familiares patrimoniais não devem ser entendidos no mesmo 
contexto dos direitos patrimoniais comuns [...] são atribuídos para a 
satisfação do interesse da família de uma forma geral e, em especial, em 
atenção aos sujeitos que se encontram em uma posição jurídica de 
vulnerabilidade, como, por exemplo, os menores. (2009, p.176) 
 

Situação idêntica ocorre na representação legal entre cônjuges, conforme 

tópico já referido, onde a vulnerabilidade temporária de um dos cônjuges faz nascer 

no outro, seu representante legal, o dever de lealdade e confiança nas prestações e 

direitos patrimoniais inerentes a uma relação de família, sob pena de 

responsabilidade civil.  

Assim, deve a boa-fé objetiva impor, de um lado, deveres de conduta e de 

outro estabelecer conseqüências jurídicas para a hipótese de descumprimento de 

tais deveres, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

4 CONCLUSÃO 
 

 

A manifestação da vontade nos atos e negócios jurídicos é requisito próprio 

de sua existência, validade e eficácia e, neste sentido, tratar da representação legal, 

como forma de substituição da vontade do representado pela atuação do 

representante legal, para os casos de incapacidade absoluta ou relativa, decorrente 

da idade ou de doença mental, é tarefa de crucial importância para o ordenamento 

jurídico. 
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Por outro lado, a crescente transformação jurídica no modo de conceber as 

relações privadas, tendo como norte o princípio da dignidade da pessoa humana, 

impõe uma releitura dos institutos jurídicos clássicos, para que novos valores sejam 

priorizados. 

Neste sentido, importante conhecer que, baseado nesse princípio o 

ordenamento jurídico oferece soluções para os conflitos concretos que podem 

dispensar a busca pela tutela jurisdicional ou notarial, como no caso da 

representação legal entre cônjuges, onde a lei define os critérios de atuação do 

representante, no caso, um dos cônjuges, em favor do outro, por qualquer motivo 

temporariamente impossibilitado da administração de seus bens. 

Baseado nessa disposição, pode-se dispensar a exigência de instrumento 

público de procuração para a administração da família, justificado no princípio da 

solidariedade entre os familiares, na manutenção das condições básicas de 

desenvolvimento, inclusive no que se refere ao recebimento de verbas salariais e 

previdenciárias do cônjuge impedido, pelo outro, com a observância do princípio da 

boa-fé objetiva. 

Por respeito aos limites impostos pelos direitos da personalidade, da mesma 

forma não é possível ao representante legal dispor acerca de tais direitos do 

representado, como proibir o tratamento médico por convicção religiosa própria, nos 

exemplos em que se faz necessária a transfusão de sangue para salvar a vida do 

representado. 

Limita-se, ainda, a atuação dos representantes legais de filhos menores, 

considerados relativa ou absolutamente incapazes, quando esta contrariar a doutrina 

da proteção integral, quando esta desconsiderar a vontade do representado, em 

situações que se apresentem como benéficas a este, tendo em vista o seu direito de 

participar das decisões que diretamente influenciem na sua vida e no seu 

desenvolvimento. 

Por decorrência do mesmo princípio e dos novos paradigmas do direito de 

família, a representação legal e a assistência são atribuições do poder familiar que 

devem ser exercidas por ambos os pais, em todos os atos e negócios jurídicos em 
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que se exija a assistência ou representação, sob pena de ineficácia em relação ao 

representante que não participou do ato e que poderá impugnar sua validade.  

Assim, a atuação dos representantes legais, para que seja considerada 

válida, eficaz e para que produza efeitos em relação ao representado, deve respeitar 

os limites dos poderes conferidos pelo ordenamento jurídico, respeitando-se os 

interesses do representado, vedando-se a disposição patrimonial e os atos que não 

lhe tragam qualquer benefício direto ou indireto e mediante uma atuação que 

corresponda ao dever de conduta imposto pela boa-fé objetiva. 

E deve considerar que também integra o ordenamento jurídico, em seu ápice 

hierárquico, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, do qual 

decorrem todos os direitos da personalidade, e pelo qual priorizam-se todas as 

questões de caráter existencial do representado.  
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