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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa a representação direta voluntária a partir de três âmbitos: (i) 

histórico, (ii) estrutural e (iii) econômico. O perfil histórico é abordado a partir de uma 

breve construção historiográfica do desenvolvimento da representação desde o período 

clássico romano, passando pela Idade Média e suas transmutações, com concessões ao 

brocardo romano alteri stipulari nemo potest, até a construção proposta pela pandectística 

germânica na figura de Laband. A construção labandiana, lapidada por Hupka, é analisada, 

posteriormente, sob a perspectiva civilista atual, retomando algumas propostas do modelo 

idealizado por Laband-Hupka e algumas críticas a este modelo, trazendo como ponto 

central a questão da abstração da representação em relação ao contrato de mandato e outras 

figuras gestórias. A figura representativa é, então, colocada sob análise econômica, sob a 

lupa da Análise Econômica do Direito. A análise ultrapassa a questão de economia de 

custos que a representação oferece, e que é de meridiana clareza, para analisar, sob a 

perspectiva da Teoria de Agência e da Teoria de Custos de Transação, os custos gerados 

por esta figura na negociação e conclusão de contratos. 

 

Palavras-chave:  

 

1. Representação direta voluntária. 2. Análise histórica. 3. Análise econômica do Direito. 

4. Abstração do contrato de Mandato. 5. Custos de representação 



ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the direct and voluntary representation from three 

different scopes: (i) historical, (ii) structural, and (iii) economical. The historic profile is 

broached from a brief historiographical construction of the development of representation 

from tha classical Roman period, through the Middle Ages and its transmutations, with 

concessions made to the Roman maxim alteri stipulari nemo potest, until the construction 

proposed by German Pandect author, Laband. The Laband construction, improved by 

Hupka, is analyzed, subsequently, under the present civil perspective, retaking some of the 

proposals of the model idealized by Laband-Hupka and some criticism to this model, 

bringing as central point of discussion the abstraction of representations towards the 

contract of mandate and other management relationships. The representative figure is, then, 

put under economical analysis, under the magnifying glass of Law and Economics. The 

analysis exceeds the matter of economy of costs that is offered by representation, and 

which is rather explicit, to analyze, under the perspective of the Agency Theorie and the 

Costs of Transaction Theorie, the costs generated by this figure in transaction and closing 

of contracts. 

 

Key words: 

 

1. Direct and voluntary representation. 2. Historical analysis. 3. Law and Economics. 4. 

Abstraction from the contract of mandate. 5. Agency costs 
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APRESENTAÇÃO 

 

A escolha do tema de pesquisa objeto deu-se de forma particularmente prosaica. 

Atendendo, na qualidade de aluno ouvinte, a uma das aulas de pós-graduação do Professor 

Haroldo Verçosa e do Professor Marcos Paulo de Almeida Salles, na Faculdade de Direito 

do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, deparamo-nos todos com um tema 

caro à teoria geral dos contratos: “a representação na conclusão dos contratos”. 

O tema, dentre aqueles que foram propostos ao longo do semestre pelos 

ministrantes foi, de longe, o que menos suscitou dúvidas ou discussões dentre o grupo de 

alunos que acompanhava o magistério daquele período. 

Percebi que o tema, riquíssimo para a senda comercial à qual nos dedicamos era 

tido como insuscetível de criar maiores problemáticas tanto em sua aplicação prática 

quanto em sua conformação jurídica. 

Dediquei-me, então, a um estudo raso sobre o tema – o qual, confesso, julgava 

razoavelmente esgotado como o deviam fazer muitos de meus colegas – e, como se poderia 

suspeitar, encontrei uma vereda amplamente explorada por operadores do Direito e longe 

de ser classificada como definitivamente formatada. 

A proposta de estudar a figura, ademais, por mais que se conteste uma eventual 

utilização e um estudo demasiados da figura, é absolutamente coerente com a modernidade 

que se impõe à sociedade e ao Direito, notadamente ao Direito Comercial. 

Poucas figuras mereceram, durante o rico e frutífero período de estudos da 

pandectística germânica, tanta atenção quanto a representação. Entre os estudos 

empreendidos por Savigny, embrionários, de certa forma, da teoria atual, e a construção de 

Hupka, passaram-se três quartos de século ou pouco mais do que isso. 

A primeira idéia de abstração da representação direta com relação ao contrato de 

mandato, lapidada por Laband como se verá adiante, surge em tempos mais distantes, em 

Roma e com mais força a partir do Direito Canônico. 
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A estruturação dogmática do negócio representativo, contudo, demoraria séculos 

para ser consolidada, e só o seria no século XIX, ainda assim com discussões abertas até os 

dias atuais. 

Esta constatação histórica expõe a primeira fraqueza do trabalho proposto. 

Pensou-se, a princípio, diante dos cíclicos debates sobre a unificação metodológica 

do Direito Privado, que levam inclusive a um acalorado debate sobre a utilidade e 

necessidade de estabelecer formalmente a categoria ontológica do Direito Comercial com a 

proposta de um Código Comercial1, em demonstrar como a figura representativa, sem 

alterações estruturais, serve de forma absolutamente diversa ao Direito Civil e ao Direito 

Comercial. 

A demonstração de diferença da representação direta voluntária nas duas searas de 

estudo se proporia a ilustrar que a separação do Direito Privado se dá não pela formatação 

formal de suas estruturas, mas pela singularidade do método de análise empreendido por 

cada um dos ramos. 

O Direito Comercial se serviu dos longos e acurados trabalhos oferecidos pelos 

civilistas em matéria de representação direta para que dela derivassem figuras 

eminentemente afeitas à atividade mercantil, como a distribuição, a corretagem e a 

agência, por exemplo. 

Esta nossa proposta de trabalho se revelou mal-sucedida. A dificuldade em se 

estabelecer a completa abstração da representação em comparação aos contratos aos quais 

se prende foi o primeiro dos obstáculos, mas não seria o único. 

A impropriedade terminológica da doutrina majoritária teve papel de destaque na 

mudança de propósitos deste trabalho. 

                                                 
1 Estabelecimento formal despiciendo a nosso ver. A estrutura codificada não se coadunaria com a estrutura 

volátil e microssistêmica do Direito Comercial, ramo extremamente diversificado e que se propugna a um 
estudo nuclear sobre a empresa – muito embora parte da doutrina atual entenda que o objeto de estudos do 
comercialista hoje é o mercado (ver, neste sentido, a obra de FORGIONI, Paula Andrea. O direito 
comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo, Tese (Cátedra) da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2008). As duas propostas não estão afastadas e a empresa é o elemento nuclear 
do mercado. Não cremos que o Direito Comercial tenha sofrido uma mudança de objeto, mas sim uma 
alteração de paradigmas quanto à sua estrutura de análise. Numa comparação um tanto inadequada com a 
teoria econômica, a análise da empresa sob a perspectiva interna e organizacional seria complementar à 
análise da empresa sob a perspectiva de mercado na qual se insere. 
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O tratamento de “representação indireta” a uma forma de interposição de pessoa 

que não reflete a figura representativa de forma perfeita e acabada impede que se ligue, por 

exemplo, o contrato de distribuição diretamente à representação. 

O estudo da estrutura da representação leva-nos a entender que somente se dá a 

figura da representação quando estamos diante da representação direta. Noutros casos há a 

interposição de pessoa, gênero da qual a representação é espécie. 

Esta impossibilidade de se produzir uma construção dogmática da figura da 

representação – ou talvez, colocando de forma mais apropriada, a nossa incapacidade de 

fazê-lo nesta dissertação sem incorrer em impropriedades históricas e estruturais –, para 

que a partir daí transparecesse o cotejo analítico do Direito do Civil e do Direito 

Comercial, levou o trabalho para caminhos diversos, mas não menos importantes e, 

certamente, mais atuais para a hermenêutica jurídica. 

A proposta de iniciar os estudos sob uma perspectiva histórica, contudo, 

permaneceu sólida como o início adequado para a abordagem do instituto. A riqueza do 

tratamento oferecido à figura no século XIX devia-se, imaginamos, à negligência com a 

qual a representação teria sido tratada nos períodos anteriores. 

A análise histórica impõe-se para prestar este esclarecimento e, ainda, para que se 

compreenda os contornos da figura representativa e, principalmente, a origem das 

necessidades negociais e sociais que teriam imposto o desenvolvimento da representação 

direta. 

Este viés historiográfico, essencial em qualquer estudo sobre o desenvolvimento de 

uma figura iuris, é especialmente interessante se pensarmos que a posição majoritária da 

doutrina, ao abordar a representação, aduz que o período romano não a teria conhecido, a 

despeito de figuras como o institor, e institutos como o mandatum e a procuratio, que 

serão abordados adiante. 

A própria procuratio já impunha uma suspeita sobre a existência de representação 

direta voluntária no período romano2. 

                                                 
2 Esta mesma preocupação pode ser vista na escolha metodológica proposta por POUSADA, Estevan Lo Ré. 

Aspectos de uma tradição jurídica romano-peninsular: delineamentos sobre a história do mandato no 
direito luso-brasileiro. São Paulo, Tese (Doutoramento) da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2010, p. 6, em que o autor, com presença de espírito, ilustra seu assombramento diante da visível 
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O aprisionamento metodológico, ao qual normalmente se cede com facilidade, é 

absolutamente impraticável diante da representação direta. Os autores que se renderam a 

uma metodologia estática frequentemente ficaram aquém em suas conclusões, ainda que 

tenham promovido avanços notáveis. 

Já os autores que variaram suas perspectivas analíticas, para propor uma 

estratificação mais dinâmica do instituto, propuseram uma reconstrução dogmática da 

representação, mas ficaram expostos a críticas pelas lacunas estruturais ou metodológicas 

adotadas. Adotar um critério de análise num primeiro momento e um critério variado 

noutro momento pode levar a uma riqueza técnica, mas expõe o investigador a uma crítica 

e desvalorização3 ab initio. 

Sem descuidar dos autores com propostas mais herméticas, optamos por analisar 

mais detidamente o segundo grupo de autores, vulnerando assim o próprio trabalho em 

troca de um mergulho mais profundo nos meandros do instituto. A iniciativa, se mais 

penosa, mostrou-se mais gratificante. 

O estudo da representação foi impondo os caminhos sobre o presente trabalho, 

enquanto o autor assistia quase impassível. A metodologia, superveniente na cronologia do 

estudo empreendido, ao contrário de tudo quanto se imaginava quando nos propusemos à 

presente dissertação, foi impondo sua prevalência e domínio sobre o quanto era escrito e 

pesquisado, e culminou no estudo econômico da figura, como complementar ao estudo 

histórico-estrutural. 

Abriu-se mão do revanchismo de demonstrar que o Direito Privado não seria 

indivisível e acabou-se por confirmar, curiosamente e por vias totalmente diversas, a 

importância de se estudar uma figura iuris pelas perspectivas civilista e comercialista. 

O estudo de modelos contratuais seculares como a agência, por exemplo, já havia 

sido extremamente desvendado. Investigadores mais preparados trataram do assunto e de 

forma superior. Expor os efeitos que o Direito Comercial exercia sobre a representação 

direta estruturada pelo Direito Civil passou a ser supérfluo e desnecessário diante da 

                                                                                                                                                    
quebra de dogmas ao primeiro contato histórico com a figura. Apesar da opção analítica bastante diversa, 
sentimo-nos, como Pousada, igualmente acuados pelo estudo histórico a propor uma reorganização 
estrutural do projeto inicial do trabalho.  

3 Esta crítica foi endereçada a Laband, como veremos em momento oportuno. O autor alemão empreende seu 
trabalho a partir de um dispositivo do Código Comercial e oferece a doutrina que propõe a abstração entre o 
mandato e a representação. 
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riqueza da doutrina a esse respeito. 

Ao contrário, expor os efeitos que a representação estruturada nas bases civilistas 

tinha nas relações econômico-comerciais passou a ser o alvo do trabalho. Esta inversão 

metodológica, ainda que imprópria para os investigadores mais castos, revelou um flanco 

ainda pouco explorado pela ciência jurídica. 

A inversão metodológica não pode ser mais apropriada senão para uma figura como 

a representação direta, construída sobre base mercantilista4. 

A interpretação civilista e um arremate pelo viés de estudo do Direito e Economia 

traz uma interessante contraposição que contribui enormemente para o desenvolvimento de 

qualquer figura. 

As elaborações técnicas do Law and Economics, dominadas por uma intenção 

pragmática, são formuladas por um método que não busca a sistematização ou as meta-

teorias.  

Assim, partimos em direção ao máximo da abstração da figura representativa, 

cercados de axiomas. Uma vez formatada a figura da representação, propomos uma análise 

totalmente reversa e consequencial, com base nos efeitos econômicos observados na 

representação. 

A abordagem proposta pela Análise Econômica do Direito não está ausente da 

doutrina tradicional clássica, mas sua metodologia, mais ligada à tópica5 e à exegética 

surge de maneira menos destacada e identificável. 

Há, neste tipo de análise, uma distinção da fundamentação dedutiva em comparação 

à mera fundamentação persuasiva, com a sustentação de que o Direito se organize não em 

brocardos estanques, mas em tópicos funcionais conduzidos por fios de pensamento aos 

quais se pode recorrer.  

 

                                                 
4 A proposta de Laband, como se demonstrará, surgiu de artigo do Código Comercial. 
5 Quanto à realidade como objeto de análise jurídica, ver, a respeito da tópica e da linha de condução 

metodológica, a obra de VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Trad.: Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior. Brasília: Imprensa Nacional, 1979, p. 17 e ss. 
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A tópica, nos dizeres de Pedro de Albuquerque6, surge como uma técnica de pensar 

problemas, desenvolvida a partir da retórica, e que se contrapõe ao pensamento 

sistemático-dedutivo.  

Em tempo, não é nossa pretensão alongarmo-nos sobre o sistema empreendido, 

muito embora seja indispensável informar sobre o respectivo método de apresentação 

proposto.  

Viehweg7 e Carnelutti8, autores buscados para nortear a metodologia, partem da 

mesma matriz: a realidade como objeto da ciência jurídica. É isto que se quer ressaltar. 

Posteriormente, os autores tomam caminhos sistemáticos substancialmente opostos e cujo 

estudo transborda em muito os limites propostos pelo presente trabalho. Filiamo-nos à 

sistemática empreendida por Carnelutti num primeiro momento e, estabelecida uma matriz 

ontológica, partimos para uma análise econômica mais próxima da sistemática proposta 

por Viehweg. 

Esta duplicidade de métodos, ao contrário do que se poderia supor, contribui para a 

robustez da investigação. O cotejo das informações colhidas, se por um lado dificulta a 

axiomatização, por outro lado, fortifica a teoria que obtida por uma metodologia e 

confrontada pela outra se mostra cientificamente sustentável em ambas.  

A teoria jurídica que privilegia a abstração a partir da conciliação de perspectivas 

deontológicas parece demonstrar suas fraquezas, em especial quando se refere ao sempre 

mutante Direito Comercial. 

Já a proposta de uma análise econômica do contrato, decerto possui as suas 

fragilidades. O viés objetivista sobre o contrato, sempre disposto a funcionalizá-lo e a 

mostrá-lo como “instrumento de finalidades socialmente aprováveis”9 acaba, nos dizeres 

de Fernando Araújo, por “através dessa funcionalização despromover a autonomia 

contratual do pedestal em que a colocam as abordagens subjetivistas”10. 

 

                                                 
6 ALBUQUERQUE, Pedro. “A representação voluntária em Direito Civil”. Coimbra: Almedina, 2004, p. 22, 

nota 17. 
7 VIEHWEG, Theodor. “Tópica ...”, p. 17-8. 
8 CARNELUTTI, Francesco.  Teoria generale del diritto. 3ª ed. Roma: Foro Italiano, 1951, p. 14. 
9 ARAÚJO, Fernando. Teoria Econômica do Contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 222. 
10 ARAÚJO, Fernando. “Teoria ...”, p. 222. 
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A adoção de metodologias diversas, como propomos, não visa uma dissensão 

teórica, mas o casamento de construções estanques lógico-dedutivas com as características 

indutivas e pragmáticas de sincretismo da Economia, buscando a eficiência, mas adotando 

o formalismo fundado na teoria jurídica de abstração e categorização. 

É o que esperamos ter atingido com a obra ora apresentada. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na economia contemporânea, que possui por corolário básico a cultura de produção 

e consumo em massa, surgiu para os empresários, com meridiana clareza, a necessidade 

adoção de técnicas de distribuição mais rápidas, práticas e abrangentes. 

Essas novas técnicas de produção e de seu escoamento trouxeram para a disciplina 

contratual uma vasta parcela de novos tipos contratuais, originais ou derivados de figuras 

antigas, mas suscetíveis de fornecer a esta nova realidade a necessária e adequada 

roupagem jurídica. 

A representação é, sem sombra de dúvidas, a figura que se faz presente na maior 

parte destas novas – ou nem tão novas numa época que o avanço tecnológico é suplantado 

em meses e não mais séculos – técnicas contratuais que viabilizam as atuais técnicas de 

produção e comércio. 

Além disso, os negócios jurídicos são, essencialmente, atos jurídicos11 com os quais 

os indivíduos procuram regular, por si mesmos, seus interesses com os outros12. São atos 

regidos, portanto, pela autonomia privada13. 

A autonomia privada tem, no entanto, seus tentáculos reduzidos a um fator objetivo 

                                                 
11 A doutrina mais antiga e tradicional classificava os negócios jurídicos como atos jurídicos stricto sensu. 

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. I, p. 
475) Adota-se, há tempos, a consagrada denominação de negócio jurídico, como espécie do gênero ato 
jurídico, e não destoaremos desta tendência. 

12 Neste sentido, BETTI, Emilio. Teoria Geral do Negócio Jurídico. Trad.: Fernando de Miranda. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1970, p. 172. 

13 Qualquer explanação em maior escala sobre o conceito e a discussão principiológica sobre eventuais 
limites da autonomia privada transborda os limites e pretensões deste trabalho. Sugerimos, para os 
interessados a leitura de SZTAJN, Rachel. Autonomia privada e direito de morrer. São Paulo: Cultural 
Paulista, 2002, obra em que a autora, numa abordagem muito distante da que pretendemos, e na seara de 
bioética, propõe a discussão do princípio da autonomia privada, afastando radicalmente – posição com a 
qual concordamos integralmente – as pretensas limitações e tutelas propostas pelo Estado. Ver, ainda, 
GOMES, Orlando. Contratos. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 22 e, do mesmo autor, 
principalmente, Transformações gerais do direito das obrigações. São Paulo: RT, 1967, p. 65-70 e Novos 
Tema de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 77-90. Ainda na doutrina brasileira, ver 
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. O Código Civil de 2002 e a crise do contrato. São Paulo, Tese 
(Livre-Docência) da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2009. Na doutrina portuguesa, 
ver, por todos, para um panorama geral FRADA, Manuel Antonio de Castro Portugal Carneiro da. Teoria 
da confiança e responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2004 e RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O 
problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio da liberdade contratual. Coimbra: 
Almedina, 1999. 
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que foge absolutamente à emissão volitiva do interessado: a impossibilidade de atuação do 

interessado por múltiplos fatores, tais como a falta de capacidade ou de oportunidade de 

celebrar o negócio jurídico. 

Diante desta impossibilidade de atuação, que tolhe objetivamente a vontade, surgiu 

para o Direito o problema de reconhecer a possibilidade de que o interessado conclua o 

negócio jurídico em que tem interesse, por interposta pessoa, mas em conformidade com a 

autonomia privada que rege estas relações. 

A própria autonomia privada impõe limites lógico-dedutivos à idéia inicial de 

representação14. Trata-se de admitir o negócio jurídico fundado na noção de que cada um 

deve emitir sua vontade da forma mais conveniente para si, regulando os seus negócios 

como melhor lhe aprouver.  

Os fatores que apresentamos, dentre muitos outros históricos e sociológicos, 

permitem o ingresso, nos negócios jurídicos, de variegadas formas de cooperação 

instrumental, úteis e dignas de serem albergadas pelo Direito. 

Esta cooperação na consecução dos fins negociais, além de ser regrada dentro da 

autonomia privada do interessado, não pode ser reconhecida abstratamente, em sua 

totalidade, sem que entre o interessado e o intermediário, chamado a substituí-lo, seja 

estabelecida uma relação que fundamente a destinação direta ou indireta dos efeitos 

produzidos pelo negócio à esfera patrimonial do interessado. 

Ademais, o advento da Lei 10.406, de 2002, adulterou o diploma civil para que 

fossem sentidas variações em determinados institutos e uma simples continuidade 

significativa em outros. A representação voluntária, sentimos, ficou a meio caminho entre 

mudanças “inovadoras” e conservação de sentido. 

Mais do que uma comparação entre artigos do Código Civil anterior e do atual, com 

a indicação de inserção ou revogação de determinados dispositivos legais, interessa-nos 

cotejar as mudanças promovidas e comentar o espectro e amplitude destas alterações, 

particularmente quanto ao que se refere à representação15. 

                                                 
14 Neste sentido, BETTI, Emilio. “Teoria...”, p.171 e FERRARA, Luigi Cariota. Negozi sul patrimônio 

altrui. Pádua: CEDAM, 1936, ver p. 246, entre outras. 
15 Exceto quando disposto de forma diferente pelo contexto em que se insere, a representação se referirá à 

representação direta voluntária, como se explicará mais adiante neste trabalho. 
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Dentre as alterações promovidas perante o Código Civil de 2002, salta aos olhos a 

inserção, na Parte Geral do Código Civil, de um capítulo voltado especificamente para 

disciplinar a representação, apresentando para a figura um tratamento sistemático 

autônomo. 

Foram acrescidos ao Código Civil seis artigos16, dentre os quais um possui 

correspondência no Código Civil de 191617. Há, no entanto, uma série de outros 

dispositivos legais que tratam da representação no nosso diploma civil e que não estão 

enquadrados nesta disciplina geral que se pretendeu estatuir18.  

A disciplina autônoma, da Parte Geral do Código Civil, destinada à representação 

revelou-se tímida e sua cláusula de remissão – o artigo 120 – deixou a abstração da figura 

em relação ao contrato de mandato a ser questionada.  

Entendemos, e desde já expomos, que o legislador não burlou a pretensa abstração 

da representação. 

Teria o legislador apenas remetido o investigador a buscar o fator de eficácia e o 

subsequente conteúdo funcional da figura representativa na relação gestória subjacente – 

da qual se tratará amplamente infra – e que não corresponde necessariamente ao contrato 

                                                 
16 Dentre os seis artigos de representação inseridos na Parte Geral, o primeiro (art. 115) trata de suas fontes, 

dois tratam de seus efeitos (arts. 116 e 118), dois contemplam hipóteses de anulabilidade (arts. 117 e 119) e 
o último é uma norma de extensão (art. 120). O progresso legislativo produzido é absolutamente tímido, se 
comparado ao Bürgerliches Gesetzbuch, ao Codice Civile ou ao Código Civil português. Para POUSADA, 
Estevan Lo Ré. “Aspectos ...”, p. 15, nota 3, no que toca à conformação sistemática eleita pelo legislador 
“houve como que uma espécie de adesão parcial ao modelo referido”. O autor se firma na posição de José 
Carlos Moreira Alves (A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 
105, em apud) que explana de forma crítica: “o Projeto, suprindo lacuna do Código Civil em vigor 
reservou, na Parte Geral, um capítulo para os preceitos gerais sobre a representação legal e a negocial. 
Ao contrário, porém, do que ocorre no Código Civil português de 1967 – que regula a representação 
negocial na Parte Geral (arts. 262º a 269º) – o projeto, seguindo a orientação do Código Civil brasileiro 
atual, disciplina essa matéria no capítulo concernente ao mandato, uma vez que, em nosso sistema 
jurídico, a representação é da essência desse contrato”. 

17 Esta correspondência explica muito quanto à intrínseca relação entre representação e contrato de mandato. 
O artigo ao qual se refere é o 118: “O representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tratar em 
nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, 
responder pelos atos que a estes excederem”. A correspondência praticamente direta se dá com o artigo 
1.305 da Lei nº 3.071, de 1916, e que se encontrava no Capítulo que trata do mandato, qual seja: “O 
mandatário é obrigado a apresentar o instrumento do mandato às pessoas, com quem tratar em nome do 
mandante, sob pena de responder a elas por qualquer ato, que lhe exceda os poderes”. A alteração de 
termos – mandatário por representante, representado por mandante, e instrumento do mandato por 
qualidade e extensão de seus poderes – não impede a correspondência, e ainda demonstra uma afobação 
para desvincular a representação voluntária e o mandato, mas incorrendo num descompromisso semântico 
ao manter a mesma sistemática e optar por uma simples substituição terminológica. 

18 Sobre os demais artigos, tratar-se-á no Capítulo 2º, mais exaustivamente na nota 199 infra. 



20 
 

de mandato19, como se verá, sendo oferecidas ao intérprete do Direito muitas outras opções 

gestórias que podem se correlacionar com a representação direta voluntária. 

 

-Limitação ao Tema 

 

Nosso estudo abordará não todas as formas de cooperação negocial, mas a 

representação na conclusão de contratos mercantis. 

O que parece, a princípio, ser a mera transcrição do tema, traz em si um 

determinante conteúdo limitador no estudo dos meandros da ampla figura representativa. 

A representação legal é movida por um interesse maior do Estado, mas não se 

descuida haver interesse estatal na relação privada travada mediante a figura 

representativa.  

A representação voluntária propõe um tráfego mercantil maior e uma amplitude de 

estabelecimentos de relações negociais, privilegiando o mercado e propiciando a 

circulação de ativos necessária ao interesse estatal.  

Este interesse estatal paralelo na representação voluntária, contudo, estará fora do 

âmbito destes estudos, assim como não cuidaremos da representação legal 

Restará também excluído do ambiente deste estudo a mal denominada 

“representação orgânica”20 ou “representação institucional”21. A relação travada entre 

                                                 
19 A completa separação metodológica no Código Civil, como se propõe o Código português, artigos 258º a 

269º, não logrou êxito aqui. O longuíssimo trâmite legislativo e as inúmeras interferências metodológicas e 
de outras origens acabaram por minar as pretensões do relator do Anteprojeto parcial. A idéia de separação 
plena entre os institutos – que além de estar presente no Código português, também pode ser vista no 
Código Civil alemão (parágrafos 164 a 181) e no Código Civil italiano (artigos 1.387 a 1.400), além de 
muitos outros códigos continentais que não mais adotam a influência do Code Civil francês – já podia ser 
observada no Anteprojeto do Código de Obrigações de 1941, elaborado por Orosimbo Nonato, Philadelpho 
Azevedo e Hahnemann Guimarães, o qual propugnava, em sua Exposição de Motivos, a libertação do 
instituto da representação quanto ao contrato de mandato (ver AZEVEDO, Philadelpho, GUIMARÃES, 
Hahnemann e NONATO, Orosimbo. Anteprojeto de Código das Obrigações: parte geral (1941). In Código 
Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 1989, v. 1). Para a 
evolução dos projetos de lei quanto à matéria de representação e para os rumos que a matéria tomou nas 
jornadas que trataram do tema, ver POUSADA, Estevan Lo Ré. “Aspectos ...”, p. 20 e ss., notadamente p. 
20-1, nota 7. 

20 DE MATTIA, Fábio Maria. Aparência de representação. São Paulo: Rumo, 1984, p. 52. 
21 BETTI, Emilio. “Teoria...”, p. 202. 
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uma pessoa jurídica ou ente administrativo e uma pessoa física legitimada a tratar de seus 

interesses não constitui relação direta de representação voluntária. 

Aliás, a doutrina de Pontes de Miranda nos ensina que a famigerada representação 

orgânica não é sequer representação, mas, nos dizeres do autor, “presentação”22. O 

doutrinador pátrio está com a razão. Não se observa neste caso a representação, mas a 

presentação.  

A representação, no direito privado, pressupõe uma distinta e completa separação 

entre as esferas jurídicas do representante e do representado. É esta separação patrimonial e 

jurídica que possibilita, ainda que de forma abstrata, que o negócio produza os seus efeitos 

a cargo de quem o celebra23. 

Na presentação orgânica, há uma exclusão apriorística desta possibilidade de 

segregação de esferas patrimoniais e jurídicas. O órgão ou pessoa natural que presenta a 

pessoa jurídica não dispõe de uma individualidade própria e distinta, formando, na 

verdade, um todo com a pessoa jurídica. 

Os atos orgânicos, portanto, devem ser referidos à pessoa jurídica como próprios e 

não de outrem em seu nome e benefício, características básicas para que se observe a 

representação direta voluntária. 

 

-Razão de Ordem 

 

A apresentação da representação no presente trabalho visa à determinação de sua 

evolução histórica, conceituação e definição, e uma análise técnico-econômica, valendo-se 

dos métodos interpretativos emprestados da Análise Econômica do Direito. 

A evolução histórica apresentada demonstra aparecimentos pontuais da 

representação direta voluntária ainda no sistema romano. Há, desde então, uma lenta e 

                                                 
22 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Campinas: Bookseller, 2000, t. 

XLIII, p 11, entre outras inúmeras passagens. No mesmo sentido, ver, entre nós, MAIA JÚNIOR, Mairan 
Gonçalves. A representação no negócio jurídico. 2ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 55-6. 

23 Ver, a este respeito, BETTI, Emilio. “Teoria...”, p. 202. 
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gradual desconstrução do brocardo romano alteri stipulari nemo potest24. 

Uma interpretação abrangente surgida no Direito Canônico e já timidamente 

observada em tempos anteriores permite que a representação voluntária direta “conviva” 

de forma curiosa com sua proibição expressa, por meio de uma imensa lista de exceções, 

que reduziam a proibição a uma quase inutilidade.  

A pandectística germânica, com seu período fértil de estudos e proposições, dedica, 

então, um estudo aprofundado à representação direta voluntária, um progresso nunca antes 

experimentado pela figura e que ganha espaço significativo em nosso trabalho.  

A construção advinda do direito germânico, e positivada pelo BGB25, é o cânone do 

qual partimos para uma breve estruturação da figura, proposta a partir de conceituação e 

definição. 

A conceituação e definição são formulações distintas no processo cognitivo e de 

desenvolvimento acadêmico.   

O primeiro coloca a figura ora apresentada num compartimento mais ou menos 

estanque de análise estrutural a que se propõe a hermenêutica jurídica. Vale dizer, abrange 

a análise de sua natureza.  

Já o segundo propicia uma análise estruturada interna da figura, uma vez 

compartimentada em sua natureza. É a formulação de uma significação da figura. 

O terceiro capítulo propicia uma análise econômica do negócio que se serve da 

estrutura representativa. Esta análise é feita a partir das teses que compõem o 

Neoinstitucionalismo, em especial a Economia dos Custos de Transação e a Teoria da 

Agência, a respeito das quais se tratará mais adiante. Há dissensões metodológicas 

mínimas, mas que devem ser levadas em consideração no cotejo entre as teorias das quais 

nos servimos. 

                                                 
24 Adotamos esta máxima em detrimento das demais, muito embora a doutrina varie consideravelmente 

quanto ao adágio romano que proibia a representação direta voluntária. Podemos citar, a título de 
referência, per extraneam personam non adquiritur, encontrada em Gaius, II, 95. Por todas as máximas 
romanas, trataremos sempre sob a restrição da alteri stipulari nemo potest. Não apenas há um sentido mais 
amplo no brocardo eleito, como a interpolação de fontes permite que adotemos uma por todas, diante da 
profusão de parâmetros aproximados que o período oferece. Uma análise de fontes mais acurada 
ultrapassaria quaisquer propósitos deste trabalho e foi, de plano, descartada. 

25 Bürgerliches Gesetzbuch, o Código Civil alemão. 



23 
 

Para a Teoria da Agência, as motivações básicas da celebração de contratos são a 

transferência de riscos e a alocação de incentivos, relação em que se dá um trade-off entre 

incentivos e segurança negocial, especialmente no tocante a contratações em que a defesa 

do interesse de um contratante dependa da ação de um terceiro, exatamente como ocorre na 

representação direta voluntária. 

Já a Economia dos Custos de Transação trata a contratação como uma combinação 

de soluções institucionais que vise à redução de custos globais de um contrato a partir da 

atuação mitigada ao longo dos diferentes momentos da relação contratual, com a redução 

de custos e o aumento de eficiência ocorrendo como decorrências gradativas. 

As visões de custos de transação e agência, na verdade, se afiguram para nós como 

complementares26. É como se a Economia de Custos de Transação se predispusesse a 

responder as inquietações da Teoria da Agência, sustentando que a resposta proposta por 

esta última é demasiado hermética e direta para compreender a complexidade que envolve 

as relações econômico-transacionais reveladas pelas relações contratuais27. 

Há, de qualquer forma, uma convergência entre as teorias desenvolvidas. A 

centralização em matéria de inacabamento contratual, que impele o estudo de casos – 

típico da Economia dos Custos de Transação – e o estudo das múltiplas variáveis negociais 

que podem ser atribuídas a um único tipo de contrato – inerente à Teoria da Agência – 

promovem uma análise hermenêutica integrada e mais completa dos contratos. 

                                                 
26 Segundo ARAÚJO, Fernando. Teoria Econômica do Contrato. Coimbra: Almedina, 2007, p. 217: “ (...) a 

‘Teoria da Agência’ tem sido a que melhor se tem prestado à modelação formal, mormente nas suas 
combinações com os paradigmas do ‘contrato completo’, do ‘contrato incompleto’ e do ‘contrato linear’; 
mas, em contrapartida, é a ‘Economia dos Custos de Transação’, com o seu já assinalado pendor 
indutivista, que melhores possibilidades tem revelado de comprovação empírica, de referência a práticas 
comerciais efetivas. Na verdade, as duas visões complementam-se quase inevitavelmente.” 

27 Neste sentido, ver ARAÚJO, Fernando. “Teoria ...”, p. 218. O caráter mais indutivo e que parte de 
premissas “menos perfeitas” para as conclusões, tais como a racionalidade limitada, atribuem à Economia 
dos Custos de Transação um caráter substancialmente empírico que facilita o diálogo e complementaridade 
com a Teoria da Agência, metodologicamente mais propensa a categorias ontológicas perfeitamente 
estabelecidas para a sua construção hermenêutica. 
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CONCLUSÕES 

 

Certamente não é casualidade que Laband tenha desenvolvido a sua tese de 

autonomia e abstração da figura representativa a partir do Direito Mercantil. O tráfego 

jurídico mercantil exige, em seu viés mais dinâmico, formulações ontológicas que se 

agreguem maior agilidade às relações obrigacionais. 

Se, por um lado, a proteção do representado e de seus interesses é parte da noção 

que forja a figura representativa, por outro lado, o instituto da representação poderia se 

afigurar impraticável28 no tráfego econômico-jurídico se somente se pudesse conceber os 

negócios do representante sob o pressuposto de que este cumpra um dever interno que deva 

ser exteriorizado em todos os seus matizes. 

A representação exige, como previmos supra, evidência do poder de representação. 

A linha de evolução pandectística, que teve seu auge com a proposição de 

formatação advinda de Laband veio a cindir a procuração do mandato, coisa que nosso 

Código Civil de 2002 ainda não consegui fazer de forma completa, mesmo após quase 150 

anos da tese do autor alemão de Breslau29.  

A procuração passa a ato jurídico unilateral de outorga de poderes de representação, 

ao passo que o mandato dá azo a uma prestação de serviço30. 

Esta cisão – abstração – contudo, não se dá de forma absoluta, pois sob a 

procuração deve subsistir um negócio jurídico base em razão dos quais os poderes 

concedidos pela procuração deverão ser exercidos. 

Teoricamente é possível admitir uma atribuição puramente abstrata de poderes de 

representação. O problema é o de admitir uma “procuração pura” que não dá ao 

procurador-representante o competente título para imiscuir-se nos negócios do outorgante-

representado. A legitimação não se completa por ausência de elemento de validade da 

procuração. 

                                                 
28 Esta crítica é feita abertamente em FLUME, Werner. “El negócio ...”, p. 917  
29 Hoje Broklaw, na Polônia. 
30 CORDEIRO, Antonio Menezes. Manual de Direito Comercial. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2009, p. 563. 



25 
 

Apesar de abstrata a procuração não é independente do negócio gestório subjacente, 

que implicará na natureza geral ou específica dos poderes da procuração bem como a 

forma pela qual eles serão exercidos. 

A própria figura representativa deve ser admitida como um negócio incompleto. O 

seu significado integral31 só é captado quando a procuração é situada na relação 

fundamental de que emana. 

É manifestamente impossível a qualquer estudioso, diante do estágio moderno de 

compleição da figura representativa, analisar a representação direta voluntária sob uma 

perspectiva afastada da relação gestória subjacente que lhe aufere eficácia. 

A abordagem que propõe o estudo da representação e da relação gestória como 

funcionalmente conectados parece-nos a mais apropriada32. 

Esta coordenação funcional33, contudo, não pode demolir a construção labandiana 

por completo. Deve-se creditar a autonomia estrutural entre as figuras representativa e 

negocial. A abstração da representação não deve ser afastada, como parece pretender 

Albuquerque, mas deve cingir-se à existência e estrutura dos institutos. 

A noção de representação, espécie da interposição de pessoa, centra-se na ideia de 

que o representado não pode, por qualquer motivo, desempenhar uma determinada função, 

ou várias funções. Esta impossibilidade pode levar ao uso do mecanismo de interposição 

específico do qual cuida a representação. 

O representante, destacado para cuidar dos interesses do representado, agindo em 

nome e por conta do representado, contribui para a conclusão de um contrato ou negócio 

jurídico exprimindo a sua própria vontade. 

 

                                                 
31 O termo é de ASCENSÃO, José de Oliveira. “Direito Civil...”, p. 276 e poderia ser substituído por “fator 

de eficácia”. 
32 Quem propugna esta metodologia também é POUSADA, Estevan Lo Ré. “Aspectos ...”, p. 18, nota 5, in 

fine. O autor parece comungar da nossa opinião, fazendo sua análise de abstração parcial, todavia, pelo lado 
inverso do que propomos, o lado do contrato de mandato. 

33 Ou causal para alguns autores, como TEPEDINO, Gustavo. A técnica da representação e os novos 
princípios contratuais. In: Direito Civil: direito patrimonial e direito existencial: estudos em homenagem à 
professora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. São Paulo: Método, 2006, p. 79: “embora 
configurem institutos jurídicos autônomos, no direito brasileiro, por expressa opção legislativa, a 
representação compõe a causa do contrato de mandato.” 
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Esta manifestação volitiva do representante produz preocupações jurídicas e 

econômicas. Enquanto as preocupações jurídicas estão normalmente ligadas à legitimidade 

e limites da representação, à perspectiva econômica releva o grau de esforço34 

empreendido pelo representante que os incentivos contratuais endógenos são ou não 

capazes de assegurar. 

A representação direta voluntária reduz os custos, em especial os custos de 

transação, e aumenta a eficiência na contratação. A comparação desta diferença com a 

interposição gestória demonstraria a economia que a figura representativa35 proporciona. 

Quanto às informações propiciadas durante o período negocial e anterior à 

formalização do contrato, vimos que quanto maior a disposição de informações em 

benefício do representante, menor o risco do negócio para o representado. 

É possível, nestes casos, estabelecer uma relação direta entre (i) o conteúdo 

preceptivo do negócio, exposto ao representante pelo representado para que seja 

posteriormente reformulado a partir da sua própria vontade, e (ii) as informações do 

contrato a ser celebrado. O conteúdo preceptivo de que se partiu para estabelecer uma 

relação de abstração relativa da representação é a outra face da moeda da informação 

simétrica disposta sobre uma relação contratual a ser travada. 

Esta relação de proporcionalidade nem sempre é seguida ou desejada pelo 

representado, que muitas vezes, por motivos relacionados à relação interna subjacente à 

representação, não quer que o representante tenha o full disclosure do negócio. 

A posição, acaso adotada, acentua a assimetria de informações, prejudica a 

celebração de negócios jurídicos vantajosos e expõe o mercado da contratação a ser levada 

a efeito à seleção adversa. 

Certamente, a adoção de uma base utilitarista promovida pela Análise Econômica 

do Direito possui vantagens e limitações, bem como pode ser questionada em seu viés 

metodológico36, mas cabe insitir na integração dos conceitos de justiça e eficiência para se 

                                                 
34 Ver, neste sentido,  COOTER, Robert e FREEDMAN, Bradley J. “The fiduciary ...”, p. 1045-75. 
35 Nunca é demais repisar que se está a falar da representação direta voluntária como figura representativa e 

não da interposição gestória, que não é representação, mas interposição de pessoa. 
36 Esta doutrina ética que prescreve a ação de forma a otimizar o bem-estar individual e social tem por 

principal crítica filosófica seu caráter consequencialista, que avalia uma ação unicamente em função de 
suas consequências. Esta crítica a que foram submetidos, entre outros, John Stuart Mill, Jeremy Bentham e 
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agregar a sofisticação analítica propiciada pela análise de bem-estar. Dá-se uma amplitude 

axiológica com o reconhecimento da autonomia analítica e da integração de considerações 

de fairness37 e efficiency. 

A relação representativa ocupao cânone da teoria contratual e de seu estudo é 

possível atribuir soluções paradigmáticas a um enorme conjunto de contratos em que se 

evidenciam os problemas jurídicos e econômicos aqui suscitados, tais como as relações de 

trabalho, mandato, agência, trusts, contratos de transpore, distribuição, comissão e outros 

tipos em que podem ser observados: (i) a distribuição de riscos, (ii) observabilidade e 

mensuração de ações, ativos e riscos, (iii) risco moral – que pode ser simples ou duplo, em 

caso de representação em ambas as contrapartes, por exemplo – (iv) custos de acatamento 

do representante e de supervisão para o representado, e (v) demarcação de 

responsabilidade subjetiva e objetiva. 

Como se pode observar, a maioria dos contratos está sujeita a estes limitadores 

econômicos, o que reforça a necessidade de proliferação de trabalhos que se disponham a 

uma análise estrutural e econômica da relação representativa, senão como parâmetro de 

atuação, como opção hermenêutica. 

                                                                                                                                                    
David Hume permeia também a análise econômica que assoberba o Direito. Reconhecemos a sua 
procedência metodológica, mas ignorar os seus efeitos benignos e a eficiência de seus resulatados é um 
enorme retrocesso. 

37 Ainda que fairness (justiça, de certa forma) não implique welfare (bem-estar), e muitas vezes não implica 
mesmo. 
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