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RESUMO 

 

A tese propõe a sistematização da intervenção judicial na administração de sociedades no 

Brasil. Para tanto, adotou-se um conceito restritivo de intervenção judicial, assim consideradas 

apenas as hipóteses em que o magistrado nomeia interventor provisório (terceiro estranho ao 

quadro social) para integrar-se à administração da sociedade. Existem diversas modalidades de 

intervenção — da mais branda (nomeação de interventor-observador) à mais incisiva 

(nomeação de interventor-administrador) —, devendo o juiz eleger a que melhor atenda às 

necessidades do caso concreto. A aplicação do instituto deve ser encarada como medida 

excepcional, última alternativa, diante das graves consequências que pode produzir, 

circunstância que não pode e não deve, todavia, impedir a sua utilização sempre que 

necessário (manejada de forma adequada, a intervenção pode ser de grande valia para a 

solução do conflito societário).  

 

Palavras chave: conflito societário – intervenção judicial – nomeação de interventor 

provisório – princípio da intervenção mínima – decreto de intervenção – escolha do 

interventor – mecanismos de controle – responsabilidade civil 
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ABSTRACT 

 

The thesis proposes the systematization of the judicial interference in the management of 

companies in Brazil. For that purpose, a restrict concept of judicial interference was adopted, 

considering as so solely the situations in which the judge appoints a temporary intervenor (a 

third party outside of the company’s bodies) to integrate itself to the company’s management. 

There are several types of interference – from the softer ones (appointment of an observing 

intervenor) to the stronger ones (appointment of a managing intervenor) -, being up to the 

judge to select the one that best suits the necessities of the specific case. The use of the 

institute should be faced as an extraordinary measure, a last resource, due to the serious 

consequences it can produce, circumstances which, however, should not and shall not prevent 

its use when necessary (if managed adequately, the interference can be of great value to the 

resolution of corporate conflicts). 

 

Key-words: corporate conflicts – judicial interference – appointment of temporary intervenor 

– principle of the minimum interference – interference decree – choice of the intervenor – 

control mechanisms – civil liability. 



 

 
 

 

RIASSUNTO 

 

La tesi si propone la sistematizzazione di intervento giudiziario nella gestione delle aziende in 

Brasile. Pertanto, essa ha adottato un concetto restrittivo di intervento giudiziario, considerati 

solo i casi in cui il magistrato nomina intervenor provvisorio (terzo estraneo al quadro sociale) 

per integrare la gestione della società. Ci sono diversi tipi di intervento - il più mite 

(intervenor-osservatore appuntamento) il più incisivo (intervenor-amministratore nominato) - 

e il tribunale scegliere quello che meglio soddisfa il caso individuo ha bisogno. L'applicazione 

dell'istituto dovrebbe essere visto come una misura eccezionale, in ultima istanza, date le gravi 

conseguenze che possono produrre, un fatto che non può e non deve, tuttavia, impedire il loro 

utilizzo in caso di necessità (gestita correttamente, l'intervento può essere grande valore per 

risolvere il conflitto aziendale). 

 

Parole chiavi: conflitto aziendale - intervento giudiziario - nomina di intervenor provvisorio - 

il principio del minimo intervento - decreto di intervento - nomina del dell'intervento - 

meccanismi di controllo – responsabilità.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao analisarem-se precedentes judiciais emanados dos mais diversos tribunais do país, 

constata-se que no curso de disputas societárias, frequentemente são formulados pedidos 

liminares pleiteando o afastamento de um dos sócios da administração e a nomeação de 

administrador provisório para a condução dos negócios. 

 

A despeito de tratar-se de medida que pode ser de grande valia para auxiliar na solução 

de conflitos no âmbito interno (neste sentido, por todos, MARCELO VIEIRA VON ADAMEK
1), a 

legislação brasileira não dispõe de regra geral acerca da intervenção do juiz na administração 

de sociedades, mais especificamente da nomeação de interventor provisório. 

 

O laconismo da legislação vigente dificulta a aplicação do instituto, encontrando-se, não 

raro, decisões judiciais que indeferem o pedido de decreto de intervenção, a pretexto de uma 

suposta impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se aos mecanismos internos de 

tomada de decisões e soluções de impasses (ou seja, a medida constituiria ingerência indevida 

na administração dos entes coletivos, esbarrando no denominado princípio da intervenção 

mínima). 

 

Todavia, se é certo que o emprego do instituto não pressupõe o obrigatório exaurimento 

dos mecanismos contratuais para resolução de impasses e controvérsias — sendo ditado pelas 

necessidades e urgência do caso concreto, não devendo o magistrado hesitar em decretá-lo, 

caso julgue necessário —, é igualmente verdade que, por tratar-se de medida invasiva e 

traumática, deve ser empregada apenas nas hipóteses em que outras medidas se revelem (ou 

tenham se revelado) ineficazes. Trata-se de mecanismo a ser adotado em casos excepcionais, 

como ultima ratio. 

 

                                         
1 MARCELO VIEIRA VON ADAMEK assevera, nas conclusões de sua excelente obra, que a intervenção judicial é 

medida que pode, inclusive, auxiliar o regime de responsabilidade dos administradores, na medida em impede a 

consumação do dano, tratando-se, portanto, de exemplo típico da denominada tutela preventiva (ADAMEK, 

Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A e as ações correlatas. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 511).  



 

10 

 

Como se demonstrará ao longo deste trabalho, a depender das especificidades do caso 

concreto, a intervenção judicial na administração de sociedades pode assumir diferentes 

formas — mais ou menos invasivas —, notadamente a nomeação de (i) interventor-

observador; (ii) interventor-mediador; (iii) interventor executor de medidas concretas; (iv) 

interventor cogestor; e (v) interventor-administrador.  

 

Como se vê, o magistrado pode optar desde a modalidade mais branda de intervenção — 

nomeação de interventor-observador, que não interfere propriamente na administração, 

limitando-se a fiscalizá-la e prestar ao Juízo informações que podem se revelar úteis para a 

solução da controvérsia, relacionadas, por exemplo, a documentos contábeis, contratos, 

movimentações bancárias, relação entre os sócios, entre outros —, até a mais agressiva, qual 

seja, a nomeação de interventor-administrador, que implica no afastamento de todos os 

administradores eleitos. 

 

Diversos precedentes judiciais e obras doutrinárias se referem ao interventor judicial 

como “administrador provisório”. Todavia, diante da heterogeneidade das diferentes 

modalidades de intervenção, além da constatação de que em algumas delas o profissional 

indicado pelo juiz não exerce atividades de gestão, optou-se, no presente trabalho, por 

denominar o auxiliar da justiça de interventor provisório. 

 

A provisoriedade, ressalte-se, é da essência da medida, que terá sempre natureza de 

provimento cautelar, destinando-se a assegurar o resultado útil do processo e, portanto, 

subsistindo por prazo limitado, isto é, pelo período que for necessário. Em hipótese alguma 

está a jurisdição estatal autorizada a substituir-se em caráter definitivo à vontade da maioria 

dos sócios — a observância ao princípio majoritário é impositiva —, o que impede que a 

intervenção constitua o pedido principal de determinado processo (a instrumentalidade da 

medida inequívoca). 

 

É a natureza cautelar do decreto de intervenção que, a nosso ver, autoriza sua concessão 

em todo e qualquer processo judicial a despeito da inexistência de norma específica, o que se 
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deve ao poder geral de cautela do juiz, previsto nos arts. 2972 e 3013 do Novo Código de 

Processo Civil.  

 

Adicionalmente, é fundamental observar que a atuação do interventor judicial se dará 

sempre no melhor interesse da sociedade.  

 

Nesse sentido, consciente da interinidade de sua nomeação, exige-se que o interventor 

seja cauteloso no processo de tomada de decisões, agindo de forma conservadora, o que (i) 

minimiza os riscos às atividades sociais — e à própria continuidade da empresa —, que uma 

gestão desastrada inegavelmente pode causar; (ii) facilitará o controle de sua atuação pelo 

magistrado e pelas partes; e (iii) tornará a pós-intervenção menos traumática. 

 

Diante da excepcionalidade do decreto de intervenção e das graves consequências que 

pode ter para a sociedade, deve o magistrado dedicar especial atenção aos processos em que se 

fizer necessária a nomeação de interventor provisório, fiscalizando de perto as atividades por 

ele exercidas, e mantendo frequente intercâmbio de informações com o auxiliar da justiça e 

com as partes, profundas conhecedoras das atividades sociais e maiores interessadas no 

desfecho do processo. 

 

Dizendo-se de outro modo, exige-se que o magistrado adote postura proativa na 

condução do processo e, sobretudo, que dê especial destaque à garantia constitucional do 

contraditório participativo, que pressupõe a existência de diálogo franco e aberto entre os 

atores da demanda, o que certamente contribuirá para o sucesso da intervenção e, 

consequentemente, para a efetividade do processo. 

 

Com a finalidade de cumprir o objetivo de sistematizar a nomeação de interventor 

judicial em conflitos societários, o presente trabalho está dividido em sete capítulos. 

 

                                         
2 “Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 

provisória”.  
3 “Art. 301.  A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito”. 
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No primeiro capítulo, estabelecemos o conceito de intervenção judicial na administração 

de sociedades e delimitamos o tema objeto do presente estudo. Como se verá oportunamente, 

o conceito de intervenção judicial pode assumir contornos bastante amplos (abrangendo, por 

exemplo, a invalidação de deliberações assembleares4), por isso é importante salientar que ao 

presente trabalho interessam apenas as hipóteses em que houver a nomeação em processo 

judicial de interventor provisório (terceiro estranho ao quadro de administradores eleitos). 

 

No segundo capítulo, analisar-se-á a possibilidade jurídica do decreto de intervenção. 

Diante da inexistência de disciplina legal sobre o tema no Brasil, admite-se sua aplicação em 

todo e qualquer processo judicial, por tratar-se de provimento de natureza cautelar, estando, 

portanto, o magistrado apto a conceder a medida com base no seu poder geral de cautela 

(NCPC, arts. 297 e 301).   

 

Adicionalmente, no mesmo capítulo tratou-se da excepcionalidade do decreto de 

intervenção (princípio da intervenção mínima), e das hipóteses que justificam a nomeação de 

interventor provisório. Neste particular, diante da heterogeneidade dos casos em que o decreto 

de intervenção pode ser útil e necessário, ao invés da análise casuística de hipóteses isoladas, 

sugerimos a fixação de uma regra geral, segundo a qual a nomeação de interventor é 

admissível sempre que se estiver diante de ilegalidade praticada por sócio ou administrador. 

Em outras palavras, mera desinteligência entre sócios acerca de questões próprias da atividade, 

como os rumos que a sociedade trilhará, por exemplo — crise política —, não enseja a 

intervenção. 

 

O terceiro capítulo analisa as diferentes modalidades de intervenção, notadamente a 

nomeação de interventor-observador; interventor-mediador; interventor executor de medidas 

concretas; interventor cogestor e interventor-administrador. A classificação sugerida é 

meramente indicativa, na medida em que são os poderes atribuídos ao auxiliar da justiça pelo 

decreto de intervenção que definirão os limites de sua atuação (não raro haverá uma 

superposição de atribuições inerentes a diferentes modalidades interventivas). Adicionalmente, 

a realidade vivenciada pelo interventor é muito dinâmica, estando o magistrado autorizado a 

                                         
4 Sobre o tema, é obrigatória a leitura de FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Invalidade das 

deliberações de assembléia das S/A. São Paulo: Malheiros, 1999.   
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alterar o tipo de intervenção à luz das necessidades do caso concreto. Neste contexto, o 

contraditório participativo adquire especial relevância, pois quanto mais informações 

estiverem ao dispor do juiz, melhores condições terá para ajustar o decreto interventivo à 

espécie. 

 

O quarto capítulo é voltado à figura do interventor, analisando questões como a natureza 

jurídica das funções que exerce, os mecanismos de controle da sua atuação de que dispõem as 

partes e o magistrado, além da forma de remunerá-lo.  

 

O capítulo quatro analisa, ainda, um tema relevantíssimo para o sucesso da intervenção, 

qual seja: (i) os requisitos a serem observados pelo magistrado para a escolha do interventor; e 

(ii) a possibilidade de indicação do auxiliar da justiça por convenção das partes (NCPC, art. 

190).  

 

Com efeito, diante da relevância das funções que o interventor exercerá, não há mais 

espaço para a livre escolha do juiz (isto é, para que se limite a afirmar que o profissional é da 

sua confiança, logo, a nomeação seria cabível), a exemplo do que ocorria frequentemente com 

a nomeação de peritos judiciais. É impositiva a observância a rígidos critérios objetivos, como 

se demonstrará ao longo do trabalho. 

 

O quinto capítulo destina-se à análise do decreto de intervenção, a começar pelos 

requisitos essenciais que a decisão deve preencher, notadamente (i) fundamentação adequada; 

(ii) nomeação do interventor; (iii) indicação clara e precisa das atribuições a serem exercidas 

pelo auxiliar da justiça; e (iv) prazo de duração da intervenção. No mesmo capítulo enfrentam-

se, ainda, os meios de impugnação de que dispõem as partes acerca da escolha do interventor e 

de sua atuação, e a consequente possibilidade de o juiz removê-lo a requerimento dos 

interessados ou de ofício. Por fim, analisam-se as hipóteses de cessação da intervenção, sendo 

a principal delas — e desejável — que a intervenção alcance a finalidade que justificou seu 

decreto. 
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O sexto e último capítulo destina-se à análise da responsabilidade civil do requerente da 

intervenção judicial e do interventor provisório, por eventuais danos causados à sociedade e à 

parte contrária na ação judicial. 

 

A casuística da intervenção judicial na administração de sociedades é rica, todavia, a 

maior parte dos precedentes judiciais que enfrentam a matéria são contraditórios, quando não 

destituídos de fundamentação convincente. A inexistência de estudo específico sobre o tema 

na doutrina brasileira — aliada à ausência de disciplina legal relativa à matéria em nosso país 

—, certamente contribui para essa circunstância.             

 

Acreditamos ser esta a contribuição do presente trabalho: sistematizar o tema e construir 

— em grande medida recorrendo à analogia —, critérios para a adequada aplicação de um 

remédio excepcional que, bem utilizado, pode ser bastante útil para a pacificação de litígios 

societários.    
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I. INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ADMINISTRAÇÃO DE 

SOCIEDADE 

 

1.1. Conceito e delimitação do tema 

 

O conceito de intervenção judicial na administração de sociedade pode assumir uma 

feição bastante ampla, como se infere, por exemplo, da análise da Tese de Doutorado 

apresentada por TÂNIA PANTANO à Universidade de São Paulo, intitulada “Os Limites da 

Intervenção Judicial na Administração das Sociedades por Ações”5.  

 

No referido trabalho, a autora adotou um conceito bastante abrangente de intervenção 

judicial, que englobaria inúmeras hipóteses em que o Poder Judiciário é instado a solucionar 

conflitos societários (como atos praticados com abuso de poder de controle, invalidação de 

deliberações assembleares, inobservância dos deveres fiduciários por administradores, entre 

outros), assumindo que a decisão judicial ao final proferida constituiria uma forma de 

intervenção na administração da sociedade em sentido amplo. 

 

Com efeito, adotando-se um conceito abrangente, inúmeras são as hipóteses em que o 

Poder Judiciário poderá intervir na administração da sociedade. Neste sentido, a regra do art. 

129, § 2º, da Lei das S.A.6, talvez seja o exemplo mais emblemático do gênero, ao estabelecer 

que em caso de empate em votação realizada em assembleia geral, caso o estatuto não 

estabeleça procedimento de arbitragem e não contenha norma diversa, “a assembleia será 

convocada, com intervalo mínimo de dois meses, para votar a deliberação; se permanecer o 

empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão a um terceiro, caberá ao 

Poder Judiciário decidir, no interesse da companhia”. 

 

                                         
5 PANTANO, Tânia. Os limites da intervenção judicial na administração das sociedades por ações. Tese 

(Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo: 2009.  
6 No mesmo sentido, art. 1.010, § 2º, do Código Civil: “Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, 

competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de 

votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. § 1º Para formação da maioria absoluta são 

necessários votos correspondentes a mais de metade do capital. § 2º Prevalece a decisão sufragada por maior 

número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, decidirá o juiz”.    
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A solução legal é considerada heterodoxa por significativa parcela da doutrina, e seu 

caráter interventivo na administração de interesses privados inquestionável: “no caso de 

empate em deliberação societária, a peculiaridade da intervenção do Poder Judiciário está 

na circunstância de que a autoridade judicial não vai decidir sobre legalidade ou ilegalidade 

da questão posta. Esse aspecto obviamente será apreciado num primeiro momento, mas o 

cerne da intervenção judicial dirá respeito à conveniência e oportunidade da matéria a ser 

objeto da deliberação, no interesse da companhia, como literalmente diz a lei”7.     

 

Quando ocorre um conflito societário, o Poder Judiciário se vê obrigado a decidir 

questões complexas, invariavelmente em sede liminar — a decisão será fundada, portanto, em 

cognição sumária —, como (i) qual dos sócios teve direitos violados no caso concreto; (ii) 

como a sociedade deve ser administrada no curso da ação; (iii) se os mecanismos contratuais 

de solução de impasses foram observados, entre outros. Desnecessário ressaltar a importância 

de tais decisões, que transcendem os interesses dos sócios — que por vezes dedicaram todos 

os seus recursos e uma vida inteira à sociedade —, atingindo, ainda, diretamente terceiros 

(notadamente empregados, credores e a comunidade em geral).   

 

Dependendo das especificidades do conflito, a adoção de uma das seguintes 

providências pode se afigurar imprescindível: (i) destituição, por decisão judicial, de um ou 

alguns administradores, sem que outros sejam nomeados pelo Poder Judiciário em substituição 

aos desempossados; (ii) inclusão de sócio — que até então não desempenhava tais funções — 

na administração da sociedade, ou garantia do exercício dos poderes de gestão a administrador 

que, apesar de detê-los, não consegue exercê-los; (iii) nomeação de interventor judicial para 

somar-se aos administradores eleitos em assembleia ou, então, em substituição a um 

administrador destituído; e (iv) nomeação de interventor judicial em substituição à totalidade 

da administração, que terá sido destituída por determinação judicial. 

 

A hipótese prevista no item (i) acima se verifica, por exemplo, quando o administrador 

desvia recursos da sociedade, ou deixa de realizar atos essenciais no interesse da empresa (ou, 

                                         
7 FRONTINI, Paulo Salvador. Sociedade por Quotas. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, Vol. 114. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril-junho 1999, p. 165. 
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ainda, quando com ela concorre8), isto é, sempre que restar caracterizada justa causa ou falta 

grave, passíveis de conduzir à revogação dos poderes de administração (CC, art. 1.0199) e à 

exclusão da sociedade (CC, arts. 1.03010 e 1.08511). 

 

Os casos previstos no item (ii) abrangem, exemplificativamente, a hipótese de sócio 

minoritário que pleiteia judicialmente a administração compartilhada da sociedade, tendo em 

vista a prática de atos abusivos pelo sócio que detém poderes para representá-la isoladamente. 

Outro exemplo é o do administrador investido no cargo que não consegue desempenhar suas 

funções por conta de resistência apresentada pelo sócio majoritário ao seu ingresso na sede 

social. 

 

                                         
8 “A recusa na prática de atos essenciais é um meio de pressão utilizado pelo sócio para compelir os demais a 

aceitar suas condições de negociação da participação. A paralisação dos negócios implica na imposição de 

perdas a todos os investidores da sociedade, aumentando o custo da disputa e criando incentivos para a 

negociação da participação a um preço vantajoso. O desvio de recursos da sociedade é uma estratégia que 

aparece com enorme frequência nos litígios societários, principalmente por conta de duas razões, que, apesar de 

não constarem dos acórdãos, podem ser inferidas das situações ali descritas. Primeiro, as perdas impostas pelo 

sócio-administrador à sociedade (e consequentemente a si próprio) são reaproveitadas na forma de ganhos 

externos, seja em benefício particular direto, seja em função de outras sociedades concorrentes, neutralizando os 

efeitos internos das perdas. Segundo, demonstrada a inviabilidade da gestão comum da sociedade, é frequente os 

sócios iniciarem procedimentos de desvio de recursos — seja dinheiro, bens ou oportunidades negociais — para 

outros empreendimentos considerados viáveis no longo prazo. Existe, de fato, uma íntima relação entre as 

hipóteses de desvio de recurso e as de concorrência com a sociedade, ambos funcionando como uma via de 

abandono do empreendimento mal-sucedido. Os sócios tentam obter o controle da sociedade no início da disputa 

judicial através de medidas de intervenção urgente na administração. Se forem mal-sucedidos, eles 

imediatamente buscam alternativas empresariais para continuar sua atuação e passam a desviar recursos da 

sociedade em crise (dinheiro, clientes, equipamentos, contratos etc.) para o novo negócio. Essa é uma das 

explicações para que muitas das dissoluções tenham uma fase inicial de árdua disputa entre sócios (em regra 

através de uma guerra de liminares) para, em seguida, serem abandonadas quando nenhuma das partes tem 

mais interesse no resultado da ação” (NUNES, Marcelo Guedes. Intervenção Judicial Liminar na Administração 

de Sociedades. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (coord.). Poder de 

controle e outros temas de direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 108/109).     
9 “Art. 1.019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato 

social, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios. 

Parágrafo único. São revogáveis, a qualquer tempo, os poderes conferidos a sócio por ato separado, ou a quem 

não seja sócio”.  
10 “Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído 

judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas 

obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. 

Parágrafo único. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota 

tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do art. 1.026”. 
11 “Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da 

metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em 

virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, 

desde que prevista neste a exclusão por justa causa. 

Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente 

convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do 

direito de defesa”. 
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As hipóteses previstas nos itens (iii) e (iv), por sua vez, são autoexplicativas, e envolvem 

a nomeação judicial de um terceiro — estranho ao quadro social e que não funcionava como 

administrador da empresa — que poderá exercer atividades administrativas. São esses casos 

de intervenção judicial na administração de sociedade que constituem o objeto desta tese.     

 

Adotar-se-á, portanto, um conceito restrito de intervenção judicial, que abrangerá apenas 

as hipóteses em que para evitar que a sociedade e seus acionistas experimentem danos 

provocados por conflito societário, se faça necessária a nomeação de interventor judicial 

provisório.         

 

Delimitado o tema, é de se salientar que o estudo não abrangerá a intervenção na 

administração de sociedade prevista no art. 50, XIV12, da Lei nº 11.101/05 (Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências), posto tratar-se de ingerência na administração com a 

finalidade de recuperar sociedade empresária que atravesse crise econômico-financeira, 

situação que apresenta peculiaridades próprias que fogem ao escopo desta tese.  

 

Pelas mesmas razões, o trabalho não enfrentará a nomeação de administrador judicial na 

hipótese de insolvência civil, que permanece regulada pelos arts. 748 a 76713 do Código de 

                                         
12 “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre 

outros: 

(...) 

XIV – administração compartilhada”. 
13 O art. 761, caput e inciso I, do CPC, estabelece que “na sentença, que declarar a insolvência, o juiz: (...) 

nomeará, dentre os maiores credores, um administrador da massa”. Os arts. 763 a 767, por sua vez, estabelecem 

as atribuições do administrador judicial: 

“Art. 763. A massa dos bens do devedor insolvente ficará sob a custódia e responsabilidade de um 

administrador, que exercerá as suas atribuições, sob a direção e superintendência do juiz. 

Art. 764. Nomeado o administrador, o escrivão o intimará a assinar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, termos 

de compromisso de desempenhar bem e fielmente o cargo. 

Art. 765. Ao assinar o termo, o administrador entregará a declaração de crédito, acompanhada do título 

executivo. Não o tendo em seu poder, juntá-lo-á no prazo fixado pelo art. 761, II. 

Art. 766. Cumpre ao administrador: 

I – arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais 

necessárias; 

II – representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente 

ajustados e submetidos à aprovação judicial; 

III – praticar todos os atos conservatórios de direitos e de ações, bem como promover a cobrança das dívidas 

ativas; 

IV – alienar em praça ou em leilão, com autorização judicial, os bens da massa. 

Art. 767. O administrador terá direito a uma remuneração, que o juiz arbitrará, atendendo à sua diligência, ao 

trabalho, à responsabilidade da função e à importância da massa”.    
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Processo Civil de 1973, por expressa disposição do art. 1.05214 do Novo Código de Processo 

Civil. 

 

A pesquisa utilizará doutrina estrangeira — o instituto é bastante desenvolvido em 

diversos países —, além de adotar como parâmetro interpretativo o regime previsto nos arts. 

102 a 111 da Lei Antitruste15 (Lei 12.529/11), que regulamenta a intervenção como 

mecanismo para obtenção do cumprimento de decisão emanada do Poder Judiciário em 

processos de execução judicial de decisões proferidas pelo CADE. 

 

                                         
14 “Art. 1.052.  Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a 

ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. 
15 “Art. 102.  O Juiz decretará a intervenção na empresa quando necessária para permitir a execução específica, 

nomeando o interventor.  

Parágrafo único.  A decisão que determinar a intervenção deverá ser fundamentada e indicará, clara e 

precisamente, as providências a serem tomadas pelo interventor nomeado.  

Art. 103.  Se, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o executado impugnar o interventor por motivo de inaptidão 

ou inidoneidade, feita a prova da alegação em 3 (três) dias, o juiz decidirá em igual prazo.  

Art. 104.  Sendo a impugnação julgada procedente, o juiz nomeará novo interventor no prazo de 5 (cinco) dias.  

Art. 105.  A intervenção poderá ser revogada antes do prazo estabelecido, desde que comprovado o cumprimento 

integral da obrigação que a determinou.  

Art. 106.  A intervenção judicial deverá restringir-se aos atos necessários ao cumprimento da decisão judicial 

que a determinar e terá duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias, ficando o interventor responsável por 

suas ações e omissões, especialmente em caso de abuso de poder e desvio de finalidade.  

§ 1o Aplica-se ao interventor, no que couber, o disposto nos arts. 153 a 159 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976. 

§ 2o A remuneração do interventor será arbitrada pelo Juiz, que poderá substituí-lo a qualquer tempo, sendo 

obrigatória a substituição quando incorrer em insolvência civil, quando for sujeito passivo ou ativo de qualquer 

forma de corrupção ou prevaricação, ou infringir quaisquer de seus deveres.  

Art. 107.  O juiz poderá afastar de suas funções os responsáveis pela administração da empresa que, 

comprovadamente, obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor, devendo eventual 

substituição dar-se na forma estabelecida no contrato social da empresa.  

§ 1o Se, apesar das providências previstas no caput deste artigo, um ou mais responsáveis pela administração da 

empresa persistirem em obstar a ação do interventor, o juiz procederá na forma do disposto no § 2o deste artigo.  

§ 2o Se a maioria dos responsáveis pela administração da empresa recusar colaboração ao interventor, o juiz 

determinará que este assuma a administração total da empresa.  

Art. 108.  Compete ao interventor:  

I - praticar ou ordenar que sejam praticados os atos necessários à execução;  

II - denunciar ao Juiz quaisquer irregularidades praticadas pelos responsáveis pela empresa e das quais venha a 

ter conhecimento; e  

III - apresentar ao Juiz relatório mensal de suas atividades.  

Art. 109.  As despesas resultantes da intervenção correrão por conta do executado contra quem ela tiver sido 

decretada.  

Art. 110.  Decorrido o prazo da intervenção, o interventor apresentará ao juiz relatório circunstanciado de sua 

gestão, propondo a extinção e o arquivamento do processo ou pedindo a prorrogação do prazo na hipótese de 

não ter sido possível cumprir integralmente a decisão exequenda.  

Art. 111.  Todo aquele que se opuser ou obstaculizar a intervenção ou, cessada esta, praticar quaisquer atos que 

direta ou indiretamente anulem seus efeitos, no todo ou em parte, ou desobedecer a ordens legais do interventor 

será, conforme o caso, responsabilizado criminalmente por resistência, desobediência ou coação no curso do 

processo, na forma dos arts. 329, 330 e 344 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal”.  
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Tal recurso é importante pois, como se demonstrará em capítulo próprio, não há 

disposição legal que regulamente a matéria entre nós — o que constitui um dos principais 

motivos para a elaboração desta tese, dado que a despeito da inexistência de regramento 

específico, a decretação de intervenção judicial em conflitos societários é uma realidade em 

nossa jurisprudência, sendo amplamente utilizado pelo Judiciário nas mais diversas hipóteses, 

como demonstra interessante pesquisa jurisprudencial realizada por MARCELO GUEDES 

NUNES
16.  

 

Adicionalmente, destaque-se que é impossível enfrentar o tema sem analisar os 

diferentes aspectos processuais envolvidos na aplicação do instituto, cuja indevida 

compreensão pode resultar na absoluta ineficácia do decreto de intervenção judicial.   

 

No Brasil, há pouquíssimos estudos que tratam da intervenção judicial (e mesmo assim 

en passant, e não como objeto principal), a maioria voltada exclusivamente à análise de 

questões processuais, o que justifica a tentativa de sistematização do instituto empreendida 

nesta tese, essencial para assegurar a sua efetividade. 

 

1.2. A relevância da intervenção em conflitos societários 

 

A sociedade — exceção feita às unipessoais e às constituídas por lei —, de acordo com a 

clássica lição de TULLIO ASCARRELLI
17 e como expresso no art. 981 do Código Civil18, é tida 

como o contrato por meio do qual duas ou mais pessoas se obrigam reciprocamente a 

contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre 

si, dos resultados. 

  

                                         
16 NUNES, Marcelo Guedes. Intervenção Judicial Liminar na Administração de Sociedades. In: CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (coord.). Poder de controle e outros temas de 

direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

 
17 ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Saraiva, 1945; 

ASCARELLI, Tullio. Saggi di diritto commerciale. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1955. 
18 “Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens 

ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 

Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados”.  
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Assim, uma sociedade é um centro que congrega interesses19 de diferentes sujeitos 

(especialmente no âmbito interno, que é o que interessa ao presente estudo). A regra é que os 

sócios, e os próprios administradores, persigam o mesmo objetivo: fazer com que a sociedade 

exerça de forma profícua determinada atividade econômica, buscando a maximização dos 

resultados, com a consequente distribuição da maior quantidade possível de riqueza entre os 

sócios. Isto só é possível diante da existência de interesses intersubjetivos convergentes 

(solidários), notadamente o de satisfazer o interesse social20. 

 

Todavia, é fato que como em qualquer outro ente que congrega diferentes sujeitos, 

existem interesses divergentes, contrapostos (conflitos intersubjetivos de interesses21), mesmo 

porque, os sujeitos que integram o âmbito interno da sociedade podem pretender satisfazer o 

interesse social de formas diversas. 

                                         
19 Interesse é compreendido como a relação, determinada na previsão geral e abstrata de uma norma, existente 

entre um sujeito portador de alguma necessidade e o bem que pode satisfazê-la: neste sentido, os sujeitos de 

direito utilizam-se de bens para satisfazerem as suas necessidades existindo, entre eles, uma relação de interesse. 

Neste sentido, FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses nas Assembléias de S.A., 

São Paulo: Malheiros, 1993, p. 15/16; CARNELUTTI, Francesco. Lezioni di Diritto Processuale Civile. v. 1. 

Padova: La Litotipo, 1926; p. 4; CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. v. 1. Trad. de 

Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo e Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944, p. 11; 

CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do Direito. (Trad. de Antônio Carlos Ferreira), SP: Lejus, 1999, p. 79; 

STESURI, Aldo. Il conflitto di interessi. Milano: Giuffrè, 1999, p. 6. 
20 ASCARELLI, Tullio. Saggi di diritto commerciale. Milano: Giuffrè, 1955, p. 330, em nota de rodapé; 

GALGANO, Francesco. Diritto Civile e Commerciale. 4ª Ed. v. 3. t. 1. Padova: Cedam, 2004, p. 304; 

CARNELUTTI, Francesco. Lezioni di Diritto Processuale Civile. v. 1. Padova: La Litotipo, 1926, p. 83/85. 
21 CARNELUTTI, Francesco. Lezioni di Diritto Processuale Civile. v. 1. Padova: La Litotipo, 1926, p. 14/15;  

CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. v. 1. Trad. de Niceto Alcalá-Zamora Y Castillo e 

Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944, p. 16; CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral 

do Direito. (Trad. de Antônio Carlos Ferreira), SP: Lejus, 1999, p. 85/86; STESURI, Aldo. Il conflitto di 

interessi. Milano: Giuffrè, 1999, p. 9; CUNHA, Rodrigo Ferraz Pimenta da. Estrutura de interesses nas 

Sociedades Anônimas: hierarquia e conflitos. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 38/39. “O objetivo principal a 

alcançar — propiciar a formação e a gestão eficiente e responsável da grande empresa — requer decisões de 

várias ordens, e a escolha entre alternativas que, com maior ou menor sucesso, têm sido adotadas pelos 

legisladores ou defendidas pelos estudiosos. Efetivamente, o alvo a atingir supõe incentivo e estímulo ao 

investidor para aplicar poupanças no mercado de capitais de risco, e, para tanto, cabe reforçar-lhe os direitos, 

aumentar a publicidade dos atos dos administradores, defendê-lo contra fraude dos gestores, tornar efetiva a 

posição do acionista como dono e controlador da empresa; correlatamente, cabe proteger a iniciativa do 

empresário, assegurar-lhe liberdade de ação para decisões que, inclusive, envolvem riscos inerentes à vida 

empresarial, dar-lhe meios de defender-se e defender a empresa da omissão e incompetência dos acionistas. Do 

mesmo passo, cabe propiciar à S/A o desempenho da função básica a serviço da atividade privada na realização 

de grandes empreendimentos, e zelar para que o poder e a força de que dispõe não sejam utilizados 

contrariamente ao bem público, dando-lhe uma consciência de responsabilidade social, que pode acabar por 

esterelizar o instrumento à força de publicizá-lo. É mister, por isso, buscar a dificílima linha de conciliação 

entre o interesse da empresa, cujo êxito deve ser assegurado, do acionista que deve ser protegido contra fraude, 

do gestor que precisa de liberdade para agir, do credor que faz jus à segurança de seu crédito, e do próprio 

Estado, fiscal do interesse público em jogo. Os caminhos trilhados ou propostos para alcançar esse objetivo são 

vários, e, muitas vezes, opostos” (LAMY FILHO, Alfredo. A Reforma da Lei de Sociedades Anônimas. Revista 

de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, nº 07. São Paulo: RT, Ano XI, Nova Série, 1972, p. 

137.   
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Como assevera ASCARELLI, a sociedade “é uma comunidade juridicamente organizada”, 

cujos rumos, em regra, são decididos por manifestação de vontade da maioria, situação que 

difere diametralmente dos contratos em geral, nos quais o consentimento de todos os 

participantes é elemento essencial22. Assim, o princípio majoritário constitui o modo por 

excelência de identificação dos interesses intersubjetivos convergentes e de solução de 

eventuais divergências entre os sócios23. 

 

O direito societário, como um direito de cooperação privada, ao estabelecer uma série de 

regras (de comportamento, de procedimento e de competências) para congregar os interesses 

que se manifestam no interior das sociedades, teria encontrado uma “técnica de absorção de 

conflitos, própria e exclusiva”, com base na assembléia de sócios (quotistas ou acionistas), 

“de modo que a intervenção judicial deveria ser secundária e admissível tão-somente em 

casos excepcionais”24. 

 

A realidade, contudo, demonstra que tais mecanismos internos muitas vezes se revelam 

insuficientes, sendo corriqueiras as divergências que descambam para o abuso de direito da 

maioria (ou mesmo da minoria), para a quebra de deveres por parte dos administradores (que 

muitas vezes também são sócios), para divergências internas que podem inviabilizar o 

funcionamento de determinados órgãos ou o exercício da atividade econômica pela sociedade 

                                         
22 ASCARELLI, Tullio. O Contrato Plurilateral. In: Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. 

São Paulo: Saraiva, 1945, p. 311. 
23 FÁBIO KONDER COMPARATO, em acurada lição sobre o princípio majoritário nas sociedades anônimas, põe em 

relevo uma realidade aplicável genericamente a todas as sociedades. Indaga e responde o Professor da USP: “Mas 

por que a maioria deve comandar? Parte-se, sem dúvida, do postulado de que a sociedade existe no interesse dos 

sócios, e como ninguém, em princípio, está investido da prerrogativa de decidir pelos interesses alheios, 

prevalece sempre a vontade do maior número, julgando cada qual segundo o seu próprio interesse”. “A idéia 

que está na base do princípio majoritário, observou Kelsen, é a de que o ordenamento social deve estar de 

acordo com o maior número possível de sujeitos, e em desacordo com o menor número possível”. “Significa isso 

constranger a minoria e desprezar os seus interesses? Evidentemente não, desde que a minoria aceite essa regra 

fundamental do jogo. O princípio majoritário, afinal, pressupõe necessariamente a unanimidade, pelo menos 

uma vez, no momento de constituição da sociedade, como postulado da razão social. Já lembramos a norma de 

que, na fase constitutiva da sociedade anônima, a maioria não tem o poder para modificar, alterar ou derrogar 

as cláusulas ou artigos do projeto dos estatutos (Lei n. 6.404, art. 87, parágrafo 2°)” (COMPARATO, Fábio 

Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 60-61). Para BERLE e MEANS esta situação (transferência do controle para a maioria) “constitui um passo 

natural e geralmente aceitável” (BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. A moderna Sociedade Anônima e a 

propriedade privada. Trad. de Dinah de Abreu Azevedo. 3ª Ed. São Paulo: Nova Cultura, 1988, p. 87). 
24 COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. Grupo de sociedades. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 78, v. 

647, 1989, p. 15/16. 
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— o que prejudica (ou mesmo impossibilita) a satisfação de direitos dos sócios e a consecução 

do interesse social. 

  

Nosso ordenamento jurídico possui uma série de regras que se destinam a solucionar tais 

conflitos. Neste sentido, a Lei das S.A. traz, por exemplo, as regras que sancionam o exercício 

abusivo do poder de controle (arts. 11625 e 11726 da Lei das S.A.), e normas referentes aos 

deveres e responsabilidade dos administradores (arts. 153 a 15927 da Lei das S.A.). Em caso 

                                         
25 “Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas 

vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: 

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da 

assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 

companhia. 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu 

objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da 

empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve 

lealmente respeitar e atender”. 
26 “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. 

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: 

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a 

favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários 

nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; 

b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da 

companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, 

dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 

c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não 

tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham 

na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 

d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; 

e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres 

definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-

geral; 

f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em 

condições de favorecimento ou não equitativas; 

g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de 

apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. 

h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da 

companhia.  

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com 

o acionista controlador. 

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e 

responsabilidades próprios do cargo”. 
27 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência 

que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. 

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no 

interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. 

§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres 

que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. 

§ 2° É vedado ao administrador: 

a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; 
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b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos 

ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os 

seus bens, serviços ou crédito; 

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem 

pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. 

§ 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia. 

§ 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em 

benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades 

sociais. 

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, 

sendo-lhe vedado: 

I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades 

comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; 

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou 

para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia; 

III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione 

adquirir. 

§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que 

ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de 

modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para 

si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. 

§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer através de 

subordinados ou terceiros de sua confiança. 

§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos 

§§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já 

conhecesse a informação. 

§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha 

tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. 

Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com 

o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe 

cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da 

diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. 

§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em 

condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria 

com terceiros. 

§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será 

obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido. 

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, 

bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia 

e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.  

§ 1º O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembléia-geral ordinária, a pedido de 

acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social: 

a) o número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo 

grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior; 

b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior; 

c) os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da 

companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo; 

d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e 

empregados de alto nível; 

e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia. 

§ 2º Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a 

escrito, autenticados pela mesa da assembléia, e fornecidos por cópia aos solicitantes. 

§ 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da 

companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. 

§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a 

divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da 
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de invalidade nas deliberações sociais, há todo um regime jurídico referente à desconstituição 

dos atos colegiais (arts. 28528 e 28629 — e 115, § 4º30 — da Lei das S.A.), além, é claro, das 

regras atinentes à matéria do Código Civil.  

                                                                                                                                
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos 

investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. 

§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 

4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de 

Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir 

sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso. 

§ 6o Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma 

determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de 

balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, 

as modificações em suas posições acionárias na companhia. 

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade 

e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando 

proceder: 

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; 

II - com violação da lei ou do estatuto. 

§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for 

conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua 

prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de 

reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da 

administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral. 

§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não 

cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, 

pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. 

§ 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita, ressalvado o disposto no § 

4º, aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento 

àqueles deveres. 

§ 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo 

administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele 

solidariamente responsável. 

§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para 

outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto. 

Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade 

civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. 

§ 1º A deliberação poderá ser tomada em assembléia-geral ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for 

conseqüência direta de assunto nela incluído, em assembléia-geral extraordinária. 

§ 2º O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e deverão 

ser substituídos na mesma assembléia. 

§ 3º Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) meses da deliberação 

da assembléia-geral. 

§ 4º Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% 

(cinco por cento), pelo menos, do capital social. 

§ 5° Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo, até o 

limite daqueles resultados, de todas as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção monetária e juros dos 

dispêndios realizados. 

§ 6° O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu 

de boa-fé e visando ao interesse da companhia. 

§ 7º A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por 

ato de administrador”. 
28 “Art. 285. A ação para anular a constituição da companhia, por vício ou defeito, prescreve em 1 (um) ano, 

contado da publicação dos atos constitutivos. 
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Também é possível fazer referência, como visto, às regras de desempate de assembleias 

ou reuniões de sócios (Código Civil, art. 1.010; Lei das S.A., art. 129, § 2º) e, por fim, lembrar 

que a legislação em vigor reconhece uma série de direitos como sendo essenciais aos sócios, 

assegurando-lhes proteção especial (art. 10931 da Lei das S.A.). 

 

Como se infere dos exemplos acima, os dispositivos legais que coíbem a prática de 

abusos e ilícitos asseguram, em regra, a tutela a posteriori dos interesses (tutela repressiva) — 

por exemplo, o recurso à responsabilidade civil (seja do controlador, seja do administrador), 

que nem sempre constituem a melhor escolha, como demonstra a prática e alerta a doutrina32.  

                                                                                                                                
Parágrafo único. Ainda depois de proposta a ação, é lícito à companhia, por deliberação da assembléia-geral, 

providenciar para que seja sanado o vício ou defeito”. 
29 “Art. 286. A ação para anular as deliberações tomadas em assembléia-geral ou especial, irregularmente 

convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, 

prescreve em 2 (dois) anos, contados da deliberação”. 
30 “Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto 

exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, 

vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros 

acionistas. 

§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens 

com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em 

quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da 

companhia. 

§ 2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorreram para a formação do capital social, 

poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º. 

§ 3º o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não 

haja prevalecido. 

§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da 

companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a 

companhia as vantagens que tiver auferido”. 
31 “Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de: 

I - participar dos lucros sociais; 

II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação; 

III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais; 

IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis 

em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172;      

V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei. 

§ 1º As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. 

§ 2º Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser 

elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral. 

§ 3o O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os 

acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos 

termos em que especificar”. 
32 COMPARATO, Fábio Konder. Exclusão de sócio nas sociedades de responsabilidade limitada. Revista de 

Direito Mercantil, 25, 1977, p. 48; COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de 

controle na sociedade anônima. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 383 e seguintes; GUERREIRO, José 

Alexandre Tavares. Sociologia do poder na sociedade anônima. Revista de Direito Mercantil, Industrial, 

Econômico e Financeiro, São Paulo, a. 29, n. 77, p. 50/56, jan.-mar. 1990, p. 56; SALOMÃO FILHO, Calixto 

Deveres fiduciários do controlador. In: O novo Direito Societário. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
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Da mesma forma, a invalidade de uma deliberação social nem sempre é suficiente para 

restabelecer o status quo, diante da necessária preservação dos efeitos gerados perante 

terceiros de boa-fé (além, é claro, da possibilidade, em caso de anulabilidade, de 

convalidação33).  

  

Além disso, aguardar a solução de morosos processos judiciais pode implicar em 

absoluta afronta ao interesse social e aos direitos dos sócios — há tribunais no país que 

demoram, em média, três ou mais anos para processar e julgar cada um dos recursos admitidos 

em nosso ordenamento jurídico34 —, gerando grande insegurança jurídica, o que é de todo 

indesejável, especialmente em matéria societária35. 

 

A lentidão do Judiciário não é o único problema. PAULO CEZAR ARAGÃO chama a 

atenção para o fato de que, no Brasil, poucos litígios societários envolvendo grandes 

companhias abertas são submetidos à jurisdição estatal, o que resulta na existência de um 

círculo vicioso que contribui, ainda mais, para a deterioração da qualidade das decisões 

judiciais envolvendo a matéria: “o Poder Judiciário não adquire experiência em conflitos 

societários porque eles não lhe são apresentados, e os investidores pouco vão a juízo 

                                                                                                                                
2006, p. 167/177, p. 175/177; ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de 

S/A e as ações corretalas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 507/508. 
33 Sobre as invalidades das deliberações sociais, ver FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Invalidade 

das deliberações de Assembléia das S.A. São Paulo: Malheiros, 1999. 
34 GRECO, Leonardo. A falência do sistema de recursos, in Estudos de Direito Processual, Rio de Janeiro: 

Editora Faculdade de Direito de Campos, 2005, p. 299. No mesmo artigo, o ilustre Professor faz um diagnóstico 

lamentavelmente preciso sobre a precariedade do sistema recursal brasileiro: “Os tribunais, congestionados com 

o excesso de recursos, proferem julgamentos de qualidade sempre pior, porque não dão vazão à quantidade. Não 

têm mais tempo para examinar as alegações e provas dos autos e discuti-las colegiadamente. Julgam processos, 

presumivelmente iguais, em pilhas. Não têm mais paciência para ouvir os advogados. Não têm mais tempo, 

sequer, para ouvir votos dos seus próprios membros. O próprio Supremo Tribunal Federal naufraga nessa 

avalanche. Adotam-se, então, em vários tribunais, medidas regimentais para conter a pressão do excesso de 

recursos, como a distribuição periódica de um número limitado de recursos, o que agrava ainda mais a crise, 

havendo tribunais com filas de espera de três anos para a distribuição de um recurso. Empreendem-se 

inutilmente reformas legislativas pragmáticas, todas inspiradas na intenção de refrear a demanda recursal, sem 

atacar as suas causas. O formalismo, que deveria ter sido exorcizado com base nos princípios da efetividade e 

do garantismo, se exacerba através de entendimentos jurisprudenciais cujo intuito manifesto é apenas o de 

esvaziar as prateleiras. Nas medidas legislativas, é evidente a busca da simplificação dos procedimentos e da 

imposição de obstáculos ao acesso aos tribunais superiores e aos órgãos colegiados” (GRECO, Leonardo, A 

falência do sistema de recursos, in Estudos de Direito Processual, Rio de Janeiro: Editora Faculdade de Direito 

de Campos, 2005, pp. 298/299). 
35 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. Lineamentos da Reforma do Direito Societário Italiano em 

Matéria de Invalidade das Deliberações Assembleares. In: Temas de direito societário, falimentar e teoria da 

empresa, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 100.  
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reclamar a tal respeito porque temem o desfecho da questão, à falta de precedentes 

jurisprudenciais e da efetiva especialização”36. 

 

Se a falta de especialização do Judiciário em matéria de litígios societários é questão de 

difícil solução — o recurso à arbitragem não é uma panaceia, como demonstra a experiência 

prática —, a morosidade da prestação jurisdicional que, por vezes, retira por completo a 

efetividade da tutela judicial, pode ser afastada (ou ao menos atenuada), por certas disposições 

legais.  

 

Neste contexto, entre outras medidas emergenciais37 que eventualmente podem surtir 

efeito na preservação do interesse social e nos direitos dos sócios (tais como a suspensão 

liminar da eficácia de determinada deliberação social, a suspensão liminar da convocação da 

assembléia ou reunião de sócios, o deferimento — em antecipação de tutela — de pagamento 

da parte incontroversa dos haveres em caso de dissolução parcial, a proibição liminar da 

prática de determinados atos pelos administradores, o arrolamento dos bens sociais, etc.), 

encontra-se a figura da intervenção judicial na administração de sociedade38. 

 

A intervenção judicial (que pode adotar diversas formas, sempre se ajustando às 

necessidades do caso concreto, como se demonstrará em capítulo próprio), caracteriza-se por 

ser:  

 

                                         
36 ARAGÃO, Paulo Cezar, A CVM em juízo: limites e possibilidades, Revista de Direito Bancário e do Mercado 

de Capitais, RT, v. 9, n. 34, SP: 2006, p. 42. A falta de especialização dos juízes togados é, de fato, um dos 

grandes obstáculos relacionados aos conflitos societários. Em interessante artigo sobre a atuação judicial da CVM 

como amicus curiae, OSVALDO HAMILTON TAVARES faz pertinente constatação: “O juiz, pela própria natureza de 

sua formação profissional, não está em condições de resolver todos os problemas que se apresentam à sua 

apreciação. Depende, portanto, dos esclarecimentos que lhe são fornecidos pelos técnicos da CVM. Assim, a 

Comissão de Valores Mobiliários deverá traduzir para o juiz aquelas impressões e conclusões que colherem no 

exame dos fatos do processo, tornando acessível ao conhecimento do magistrado aquilo que normalmente ele 

não poderia conseguir sozinho, ou somente o conseguiria, após um ingente esforço. Embora não fique o juiz 

adstrito ao parecer e aos esclarecimentos da CVM, podendo dela divergir, o certo é que a opinião do técnico do 

Mercado de Capitais é essencial ao esclarecimento dos fatos e forma um contingente imprescindível para a boa 

compreensão das questões postas em debate” (TAVARES, Osvaldo Hamilton, A CVM como ‘amicus curiae’, 

Revista dos Tribunais, 690, Revista dos Tribunais, SP: 1993, p. 287). 
37 Leciona Luiz Fernando C. Pereira: “A efetividade do processo passa pela efetividade dos provimentos 

sumários (...)” (PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas urgentes no direito societário. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 87). 
38 Objetivamos trabalhar a intervenção judicial na administração das sociedades, mesmo porque é aqui que, 

efetivamente, tutela-se de modo mais concreto o interesse social e os direitos dos sócios. 
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“(...) una medida cautelar adoptada en mérito a la potestad judicial dirigida 

a proteger los derechos del socio y de la sociedad mediante la intromisión o 

control de un órgano jurisdiccional dentro del órgano administrativo, por 

una persona (interventor, administrador o veedor) auxiliar del juez, 

restringiendo así el derecho a la libre gestión patrimonial”39. 

 

Em determinados casos, somente com a intervenção judicial na administração da 

sociedade (medida de natureza eminentemente cautelar40), é que os sócios podem obter a 

preservação dos seus direitos (especialmente os direitos dos minoritários), bem como o 

interesse social será devidamente tutelado (preservando-se a existência e o patrimônio da 

sociedade, o desenvolvimento normal dos negócios e o regular funcionamento dos órgãos 

sociais41). 

 

Além dos exemplos acima mencionados, há inúmeros outros em que a intervenção 

judicial é cabível, tais como o desvio de recursos da sociedade pelos administradores, ou a 

prática de outras irregularidades (rectius: ilegalidades) que possam colocar em risco a 

continuidade das atividades sociais; ações de dissolução total ou parcial de sociedade; 

exclusão de sócio que também exerce o cargo de administrador, e a decretação da intervenção 

                                         
39 VERÓN, Alberto Victor. Tratado de los conflictos societários. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 447/448. 
40 “Desde já, se deve observar que apenas em caráter provisório – que não é atributo exclusivo da cautelar – é 

possível a nomeação de administrador judicial. Em hipótese alguma poderá haver sentença final que disponha 

da nomeação de um administrador para qualquer sociedade; este é, e sempre será, atributo próprio de 

deliberação interna”. “Qualquer coisa fora disso só seria possível através de legislação específica, como no 

caso, apenas por analogia, da nomeação do síndico no processo falimentar (também provisória, é verdade) ou 

ainda do interventor em instituições financeiras [Lei 6.024/74]. Ao Judiciário cabe intervir para afastar uma 

anormalidade, para disciplinar uma situação transitória, nunca para substituir em definitivo a vontade da 

maioria. Ao final, no máximo, pode-se definir a destituição do administrador eleito. Uma coisa é a intervenção 

para fazer valer uma ordem judicial, para garantir futura execução, outra – diferente e que desautoriza a 

intervenção sem que haja previsão legal –, é a invasão em definitivo do poder deliberativo no âmbito societário” 

(PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas urgentes no direito societário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 

234-235). No mesmo sentido: “A intervenção na administração é vista pela jurisprudência como uma medida 

provisória, sendo a intervenção definitiva encarada como uma violação ao princípio majoritário” (NUNES, 

Marcelo Guedes. Intervenção Judicial Liminar na Administração de Sociedades. In: CASTRO, Rodrigo R. 

Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (coord.). Poder de controle e outros temas de direito 

societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 90). 
41 CARLOS A. MOLINA SANDOVAL afirma que a intervenção judicial tem como objetivo, sempre, a tutela do 

interesse social; ainda que o requerente objetive satisfazer interesse pessoal, tal interesse pessoal é satisfeito de 

modo indireto, por meio da satisfação do interesse social (e, por isso, a medida somente pode ser decretada 

quando a intervenção judicial for necessária para satisfazer o interesse social) (SANDOVAL, Carlos A. Molina. 

Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 2003, p. 42/43). 
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para obtenção do cumprimento de decisão judicial (CPC, art. 461, § 5º42, reproduzido no art. 

536, caput e § 1º43 do Novo Código de Processo Civil, de 2015). 

 

Como se vê dos exemplos acima, é basicamente através do decreto de intervenção 

concedido a título de tutela de urgência que o direito material poderá ser efetivado44, isto é, 

deve-se determinar a providência antes que o dano se consume (tutela preventiva).  

 

Em outras palavras, inexistindo medida alternativa igualmente eficaz (a aplicação do 

instituto como última alternativa — tendo em vista o inequívoco caráter invasivo da 

providência — será amplamente analisado em capítulo próprio), deve-se admitir a intervenção 

judicial, mecanismo a ser adotado nos casos mais dramáticos, ultima ratio, sem jamais se 

descurar do princípio da intervenção mínima nas sociedades. 

 

O receio de uma suposta ingerência indevida na gestão da sociedade — perspectiva 

liberal e princípio da intervenção mínima como supostos óbices ao decreto de intervenção — é 

um dos fatores que certamente contribuem para que o instituto seja pouco desenvolvido entre 

nós. 

 

                                         
42 “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 

tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento. 

(...) 

§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de 

ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 

nociva, se necessário com requisição de força policial”. 
43 “Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 

busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

§ 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, 

observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. 

§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem 

judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. 

§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se 

o art. 525, no que couber. 

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de 

fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”. 
44 “Muchas veces la solución al problema se dilata en el tiempo y la resolución de la disputa judicial puede 

tornar abstractos los derechos del accionante: se procura evitar justamente ello” (SANDOVAL, Carlos A. 

Molina. Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 2003, p. 157/158). 
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Não há, no Brasil, previsão específica que regulamente a intervenção judicial no âmbito 

societário45. Como visto, na legislação vigente, a intervenção judicial só está expressamente 

prevista em lei especial, notadamente no art. 96 da Lei Antitruste, segundo o qual “a execução 

será feita por todos os meios, inclusive mediante intervenção na empresa, quando necessária” 

(os arts. 102/111 da Lei regulamentam a aplicação do instituto). 

 

Afirma-se, em doutrina, que as disposições constantes da Lei Antitruste podem ser 

aplicadas, por analogia, para fundamentar a aplicação do instituto em situações diversas46, o 

que se defende neste trabalho.  

 

Em jurisprudência, por sua vez, há inúmeros julgados que determinam o decreto de 

intervenção judicial com fundamento no poder geral de cautela do juiz (CPC, arts. 

79847/79948-49, ambos substituídos pela disposição constante dos arts. 29750 e 30151 do Novo 

Código de Processo Civil).  

                                         
45 “É certo que a ausência de previsão legal específica no Brasil gera uma ausência de parâmetros para o 

magistrado intervir, não obstante crie discricionariedade na escolha das formas, como foi observado. A ausência 

de previsão legal específica, enfim, não é óbice à intervenção diferenciada (...)” (PEREIRA, Luiz Fernando C. 

Medidas urgentes no direito societário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 248). Também remetemos às 

palavras de CARLOS SANDOVAL: “(...) no era necesario una norma legal que autorice la intervención, porque la 

función del Poder Judiciario es justamente resolver los asuntos civiles, comerciales, contencioso-administrativos 

que se les someten, y en las que habiendo en juego intereses encontrados se hace necesaria su intervención como 

representante del Estado en quien la Constitución deposita esa augusta función, mediante la aplicación de las 

normas legales correspondientes a los principios generales del derecho, etcétera” (SANDOVAL, Carlos A. 

Molina. Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 2003, p. 78). Apesar disso, 

encontramos precedente no qual, um dos fundamentos para se negar a intervenção judicial foi, justamente, a 

ausência de previsão legal no ordenamento jurídico pátrio: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, AI 

70002363638, 6ª Câmara Cível, rel. Des. Cacildo de Andrade Xavier, j. 30/5/2001. 
46 Neste sentido, fazendo referência à Lei nº 8.884/94 (Lei Antitruste vigente à época): PEREIRA, Luiz Fernando 

C. Medidas urgentes no direito societário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 216. 
47 “Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, 

poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que 

uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”.  
48 “Art. 799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de 

determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a prestação de caução”.  
49 “No que pertine ao exame das questões trazidas pelo agravante, ainda que sejam matéria de ordem pública, 

tal enfrentamento pode ser efetuado pelo magistrado de primeiro grau quando o feito for saneado, tendo o Juízo, 

primeiramente, exatamente para não causar maiores prejuízos para ambas as partes, e dotado de poder geral de 

cautela que a Lei lhe confere, art. 798 do CPC, determinar a nomeação de administrador judicial. Não se 

vislumbra qualquer incompatibilidade na referida nomeação com a consequente análise dos pleitos em momento 

posterior, porquanto o escopo da intervenção do administrador judicial reside em assegurar a escorreita 

administração empresarial, em consonância com os princípios da preservação e função social da empresa. 

Portanto, nomeou-se administrador judicial, que, aliás, se corretas estiverem as contas da empresa fornecerá os 

dados que acabaram por informar a todas as partes de forma isenta e imparcial a situação atual da sociedade. 

O dano irreparável alegado pelo agravante não é evidenciado, uma vez que não há comprovação sumária de que 

o custo com o administrador judicial possa vir a descaracterizar as atividades e funcionamento da empresa 
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Também se afirma que o art. 461, § 5º, do CPC (substituído, repita-se, pelo art. 536, 

caput e § 1º do Novo Código de Processo Civil), fundamentaria o decreto de intervenção para 

assegurar o cumprimento in natura da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer52 

(o dispositivo, todavia, não faz expressa menção à intervenção judicial na administração de 

sociedades, trazendo um rol meramente exemplificativo das medidas que o juiz está 

autorizado a determinar no caso concreto). 

 

Antes de entrar em vigor (o que ocorreu em 18 de março de 2016), o Novo Código de 

Processo Civil tramitou no Senado Federal como Projeto de Lei nº 166, de 2010. A fim de 

suprir a carência normativa — ainda que parcialmente, visto que a disposição cuidava apenas 

da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, ao passo que a intervenção judicial é 

útil e necessária em inúmeras outras hipóteses —, o art. 550, §§ 1º e 3º do Projeto de Lei (na 

versão de 10 de outubro de 2013), continha a seguinte redação: 

 

“Art. 550. No cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela 

pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à 

satisfação do exequente. 

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre 

outras medidas, a imposição de multa por período de atraso, a busca e 

apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, a 

intervenção judicial em atividade empresarial ou similar e o impedimento de 

atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força 

policial.  

                                                                                                                                
agravante. Desprovimento do agravo de instrumento” (TJRJ, Agravo de Instrumento nº 2009.002.45248, 15ª 

Câmara Cível, Desembargadora Relatora Helda Lima Meireles, julgado em 02.10.2010), entre outros. 
50 “Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 

provisória”.  
51 “Art. 301.  A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito”. 
52 TALAMINI, Eduardo. Tutelas mandamental e executiva lato sensu e antecipação de tutela ex vi do artigo 461, 

§ 3º, do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São 

Paulo: RT, 1998, p. 308.  
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(...) 

§ 3º A intervenção judicial em atividade empresarial somente será 

determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação da decisão e 

observará, no que couber, o disposto nos arts. 102 a 111 da Lei nº 12.529, 

de 30 de novembro de 2011”. 

 

 Em sessão realizada em 12.03.2014, o Plenário da Câmara dos Deputados — a despeito, 

pasme-se, da existência das regras constantes da Lei Antitruste —, sugeriu a exclusão de toda 

e qualquer referência à intervenção judicial, sob a alegação de que “há temor de que a 

redação dê margem ao juiz para intervir no funcionamento de uma empresa”53. 

 

 Em 03.04.2014, o Projeto retornou ao Senado apenas com a exclusão da disposição 

constante do § 1º do referido art. 550 (o que seria menos mal). A lógica da alteração era 

evidenciar que o juiz, em regra, não deve decretar a intervenção, devendo aplicar o instituto 

apenas nos casos em que não houver outro mecanismo capaz de emprestar efetividade à 

decisão judicial54 (como se a redação do § 3º não fosse suficientemente explícita...). 

 

 Na versão ao final aprovada, também a disposição constante do § 3º foi suprimida — 

como se infere da redação do art. 536 do NCPC —, afastando-se, portanto, a existência de 

qualquer previsão normativa expressa a respeito da intervenção judicial na administração de 

sociedades na norma.  

 

 Como se vê, a indevida interpretação do princípio da intervenção mínima na 

administração das sociedades continua freando o desenvolvimento do instituto, apesar de 

(diga-se e repita-se), ser inegável que em nosso país, a intervenção é há muito uma realidade 

em sede jurisprudencial55-56. 

                                         
53 http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/151972.pdf. 
54 http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getpdf.aspt=149911&tp=1. 
55 Fazendo referência a precedentes judiciais, ver LACERDA, Galeno. Comentários ao código de processo civil: 

(Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973), v. 8, t.1. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 238; FONSECA, 

Priscila Corrêa da; PRADO, Roberta Nioac; KIRSCHBAUM, Deborah; COSTALUNGA, Karime. Fraude à 

meação do cônjuge, dissolução societária e medidas processuais. In: PRADO; Roberta Nioac; PEIXOTO, Daniel 

Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (coord.). Estratégias societárias, planejamento tributário e 

sucessório. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 313-413, p. 361-363, 368-369. Também remetemos à pesquisa realizada 

por NUNES, Marcelo Guedes. Intervenção Judicial Liminar na Administração de Sociedades. In: CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (coord.). Poder de controle e outros temas de 

http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/151972.pdf
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getpdf.aspt=149911&tp=1
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 Note-se que, ainda que a inovação constante do Projeto de Lei do Novo Código de 

Processo Civil houvesse entrado em vigor, passaria a existir em uma única hipótese previsão 

legal genérica para a intervenção judicial em uma única hipótese (tutela específica das 

obrigações de fazer e não fazer), permanecendo todas as demais carentes de regulamentação 

—, o que torna especialmente relevante o estudo sistematizado da matéria ora realizado. 

 

Vê-se, portanto, que o tema da intervenção judicial na administração de sociedades 

possui inegável repercussão prática no âmbito societário, integrando uma das facetas dos 

conflitos societários e implicando na intromissão de um terceiro na dinâmica social (terceiro 

este que fica alheio ao controle da assembléia dos sócios, ou seja, ao princípio majoritário57), 

com todas as dificuldades e inconvenientes decorrentes desta medida excepcional. 

 

Dizendo-se de outro modo, uma análise detalhada do instituto como importante 

mecanismo de preservação do interesse social e dos direitos dos sócios é fundamental, posto 

tratar-se de medida extremamente útil, mas que, inegavelmente, afeta a autonomia privada e o 

próprio mecanismo interno de divisão de competências e de formação da vontade social, 

sendo certo que, muitas vezes, a intervenção judicial acaba por afetar inclusive o 

funcionamento de outros órgãos sociais58. 

 

Se é certo que a ausência de disposição legal em nosso país sobre o instituto da 

intervenção judicial, diferentemente do que ocorre em outros ordenamentos jurídicos59 — 

                                                                                                                                
direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 83-133. Ainda, e com o objetivo de 

não sermos repetitivos, remetemos a todos os precedentes judiciais mencionados no presente escrito.  
56 Tratando das diferentes formas que a jurisprudência tem solucionado conflitos societários — apesar da 

ausência de previsão legal —, remetemos às palavras de CLÓVIS DO COUTO E SILVA, em lição que se aplica 

perfeitamente à intervenção judicial: “Essas modalidades de tutela de conflitos sociais derivam da função 

pretoriana da jurisprudência e constituem-se em decisões tópicas, verdadeiras loci, cujo desenvolvimento não se 

pode determinar a priori, ainda quando fosse desejável uma solução legislativa a respeito.” (COUTO E SILVA, 

Clóvis Veríssimo do. Grupo de sociedades. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 78, v. 647, p. 7/22, set. 1989, 

p. 16). 
57 VERÓN, Alberto Victor. Tratado de los conflictos societarios. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 524/525. 
58 Nesse sentido, remetemos às palavras de LUÍS BRITO CORREIA: “A designação de administradores compete, em 

regra, aos sócios (no contrato social ou por eleição posterior) ou, em certos casos, a determinado órgão social, 

e só excepcionalmente a estranhos à sociedade. Compreende-se, por isso, que sejam raros os casos em que a lei 

permite a designação de administradores pelo tribunal (...)” (CORREIA, Luís Brito. Os administradores de 

Sociedades Anónimas. Coimbra: Almedina, 1993, p. 772). 
59 Diversos países preveem a intervenção judicial na administração de sociedades pelas mais diversas razões 

pelos mais diversos fundamentos, tais como a Itália, a França, a Alemanha, a Inglaterra, Portugal, Estados 
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apesar de que, saliente-se, o Esboço de Código Civil de Teixeira de Freitas possuía previsão 

de intervenção no art. 3116, o qual foi utilizado por Vélez Sársfield na elaboração do Código 

Civil argentino, dando origem aos arts. 1683 a 1685 daquele60 —, dificulta a aplicação e o 

estudo da matéria, o cenário se torna ainda mais desolador ao constatar-se que a doutrina 

comercialista é praticamente silente sobre o tema (tratando-a, em regra, de modo tangencial ao 

analisar conflitos específicos61).  

 

É fato que o direito societário é, em sua essência, avesso ao litígio, ainda mais quando 

tramitar no Poder Judiciário (o crescimento de mecanismos alternativos de solução de 

controvérsias como a mediação, além da arbitragem, em questões societárias, é prova disso). 

Tanto é assim que muitas vezes — para não dizer no comum dos casos —, demandas 

envolvendo grandes conflitos societários acabam em acordo, posto que o tempo, o desgaste e a 

inaptidão do Poder Judiciário para decidir questões complexas podem acarretar perdas 

econômicas.  

 

Talvez aqui resida o pouco interesse dos comercialistas no estudo da intervenção 

judicial na administração de sociedades. Entretanto, tal característica do direito societário não 

pode inviabilizar o estudo do tema, posto que a adequada tutela judicial dos direitos dos sócios 

e do interesse social é indispensável para a segurança jurídica daqueles que investem no setor 

produtivo. 

 

                                                                                                                                
Unidos, Argentina e Uruguai (cf. PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas urgentes no direito societário. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 213 e ss; BULGARELLI, Waldírio. Regime jurídico da proteção às 

minorias nas S.A.: de acordo com a Reforma da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 138; CORREIA, 

Luís Brito. Os administradores de Sociedades Anónimas. Coimbra: Almedina, 1993, p. 773 e ss; SANDOVAL, 

Carlos A. Molina. Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 2003; VERÓN, 

Alberto Victor. Tratado de los conflictos societários. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 431/536; MERLINSKI, 

Ricardo. Manual de sociedades comerciales. 2ª Ed. actual. Montevideo: Carlos Alvares Editor, 2008, p. 119/128; 

PRINCIPE, Angela. Il controllo giudiziario nel governo societario. Milano: Giuffrè, 2008). 
60 SANDOVAL, Carlos A. Molina. Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 

2003, p. 17/18; VERÓN, Alberto Victor. Tratado de los conflictos societários. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 

434/435. 
61 Neste sentido, remetemos, por exemplo, à obra de FONSECA, Priscila Corrêa da. Suspensão de deliberações 

sociais. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 134, 142 e 160; igualmente (é claro, respeitando o corte necessário para o 

desenvolvimento da pesquisa), ver ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores 

de S/A e as ações corretalas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 511 e PANTANO, Tânia. Os limites da intervenção 

judicial na administração das sociedades por ações. 2009. 205 p. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  
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Assim, a fixação de critérios para a utilização da intervenção — ainda não encontrados 

atualmente — é indispensável para a profícua utilização de tal medida (que, normalmente, é 

usada em conjunto com outras), a qual, tendo em vista a sua gravidade, é excepcional, 

devendo, insista-se, ser utilizada em último caso — com extrema precaução — e por tempo 

limitado, sem que com isso represente, na prática, uma injustificada interferência ou 

intromissão nos negócios sociais, provocando um dano maior do que o que se pretende 

evitar62. 

                                         
62 VERÓN, Alberto Victor. Tratado de los conflictos societários. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 465/466. “Por 

último, en la gran mayoría de los casos, la intromisión de un sujeto extraño en el órgano de administración 

(cuando no es necessário) lleva implícita un perjuicio a la sociedad. Ello así, pues implica la inmixión de un 

tercero en el seno societario”; “La sola presencia del interventor presume la existencia de conflictos societários 

(al menos que los administradores la ponen en peligro). El conocimiento de esta situación por parte de los 

sujetos relacionados comercialmente a la sociedad perjudica los intereses de la sociedad. Origina en los terceros 

‘la incertidumbre y la alarma sobre la verdadera situación de la sociedad’” (SANDOVAL, Carlos A. Molina. 

Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 2003, p. 42). No mesmo sentido, SILVA, 

Ovídio Baptista da. Do Processo Cautelar. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 123. 
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II. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO DECRETO DE 

INTERVENÇÃO 

 

2.1. Inexistência de disciplina legal sobre o tema no Brasil 

 

Como visto no tópico anterior, inexiste, em nosso ordenamento jurídico, previsão 

genérica e específica que discipline, de forma expressa, a nomeação de interventor judicial em 

conflitos societários — ou seja, a legislação vigente carece de regra geral sobre o tema, que 

preveja a aplicação do instituto a toda e qualquer demanda em que se faça necessária. 

 

O mesmo não ocorre em inúmeros outros países, em que a intervenção é objeto de 

previsão legal específica, podendo-se mencionar, por todos: Itália, França, Espanha, Portugal, 

Bolívia, Paraguai e Argentina63. 

 

Entre nós, existem apenas regras esparsas, todas relacionadas à execução de decisões 

judiciais. Tais normas serão analisadas em pormenor em capítulo próprio desta tese (Capítulo 

III), na medida em que estão diretamente relacionadas a uma das modalidades de intervenção 

judicial existentes, notadamente a nomeação de interventor executor de medidas concretas. 

 

A primeira delas é a providência prevista nos arts. 96 e 102 da Lei Antitruste (Lei nº 

12.529/11), estabelecendo o último que “o juiz decretará a intervenção na empresa quando 

necessária para permitir a execução específica, nomeando o interventor”.   

 

Com efeito, referido dispositivo legal, e aqueles que a ele se seguem, preveem 

expressamente a possibilidade de nomeação de interventor, em caso de descumprimento de 

decisão judicial proferida em processos de execução de decisões do CADE (o interventor, 

portanto, asseguraria o cumprimento de decisões proferidas pelo magistrado no bojo de 

processo judicial). 

                                         
63 Neste sentido, confira-se pesquisa realizada por LUIZ FERNANDO C. PEREIRA na obra “Medidas Urgentes no 

Direito Societário” (PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas urgentes no direito societário. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 213 e seguintes).  
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A segunda hipótese é a prevista no art. 536, caput e § 1º, do NCPC (que reproduz as 

disposições do § 5º do art. 461 do CPC revogado), que dispõe sobre a execução específica (ou 

tutela específica) das obrigações de fazer e não fazer (a regra é igualmente aplicável às 

obrigações de entregar coisa64). 

 

Tal dispositivo legal contém um rol exemplificativo das medidas concretas cuja adoção 

o magistrado pode determinar para assegurar o cumprimento da obrigação in natura (como a 

fixação de astreintes, busca e apreensão, desfazimento de obra, entre outras). 

 

  A despeito de o art. 536, caput e § 1º, do NCPC, não contemplar expressamente a 

possibilidade de se nomear interventor para assegurar o cumprimento da decisão judicial, em 

se tratando, insista-se, de rol meramente exemplificativo65, admite-se a concessão da 

providência com base nesta regra. 

 

Além disso, nas áridas regras do Novo Código de Processo Civil que dispõem sobre (i) a 

penhora de quotas ou ações66; (ii) penhora de empresa e outros estabelecimentos67; (iii) 

penhora de percentual de faturamento de empresa68; e (iv) penhora de frutos e rendimentos de 

coisa móvel ou imóvel69, encontra-se referência à nomeação de “administrador” e 

“administrador-depositário”, figuras que a despeito da diferença de nomenclatura, fazem as 

vezes do interventor executor de medidas concretas, auxiliando o órgão judicial em processos 

de execução. 

 

                                         
64 Conforme § 3º do art, 461-A do CPC (reproduzido no § 3º do art. 538 do NCPC). 
65 “A notável valorização que se deu à busca da tutela específica está acentuada, sobretudo, nos dispositivos que 

conferiram ao juiz uma espécie de ‘poder executório genérico’, habilitando-o a utilizar, inclusive de ofício, além 

dos mecanismos ‘nominados’ nos §§ 4º e 5º, outros mecanismos de coerção ou de sub-rogação ‘inominados’ que 

sejam aptos a induzir ou a produzir a entrega in natura da prestação devida ou de seu sucedâneo prático de 

resultado equivalente. Embora a lei refira que meio executivo eleito deve ser ‘suficiente e compatível’, é óbvio 

que há de ser também juridicamente legítimo. Assim, não se inclui na autorização do §5º a coação de caráter 

pessoal, só admissível, em nosso sistema, nas estritas hipóteses de ‘inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentícia e a do depositário infiel’ (art. 5º LXVII, da CF)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação 

de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 140/141). 
66 Art. 861 do NCPC. 
67 Arts. 862/865 do NCPC.  
68 Art. 866 do NCPC. 
69 Arts. 867/869 do NCPC. 
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Por fim, não se pode ignorar a existência da disposição constante do art. 49 do Código 

Civil, segundo o qual “se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a 

requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório”. 

 

A despeito da existência de apenas essas regras, inexistem óbices, a nosso sentir, à 

nomeação de interventor judicial em outros casos, nos quais a medida excepcional se 

justifique. 

  

Basta pensar, por exemplo, em ação de dissolução total de sociedade que, nos termos do 

Novo Código de Processo Civil (art. 1.046, § 3º70), passa a observar o procedimento comum 

(no NCPC, o procedimento comum não mais se subdivide em ordinário e sumário, há apenas 

um procedimento “padrão” — comum — e procedimentos especiais). 

 

Composta por apenas dois sócios em acentuado estágio de desinteligência, as 

circunstâncias envolvidas no caso concreto podem recomendar o afastamento liminar da 

administração, com a consequente nomeação de interventor judicial, a fim de que o processo 

transcorra em bom termo e as partes deixem de experimentar prejuízos (ou estes ao menos 

sejam minimizados).  

 

Decretada a dissolução, o juiz igualmente poderá nomear interventor, que fará as vezes 

do liquidante, previsto no art. 660 do Código de Processo Civil de 1939, que, por força do 

disposto no art. 1.218 do CPC de 1973, vigia até a entrada em vigor do Novo Código de 

Processo Civil. 

 

                                         
70 “Art. 1.046.  Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos 

pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.  

§ 1o As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos 

procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início 

da vigência deste Código. 

§ 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se 

aplicará supletivamente este Código. 

§ 3o Os processos mencionados no art. 1.218 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cujo procedimento ainda 

não tenha sido incorporado por lei submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código.  

§ 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a 

referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. 

§ 5o A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da 

distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código”.  
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E qual é, então, o fundamento legal que autoriza o juiz a proferir o decreto de 

intervenção no bojo de todo e qualquer processo judicial, sempre que a medida se revelar 

necessária, naturalmente? 

 

A meu ver, a intervenção judicial será sempre cabível por força do denominado poder 

geral de cautela do juiz, anteriormente previsto nos arts. 79871 e 79972 do Código de Processo 

Civil (arts. 29773 e 30174 do NCPC). 

 

É o que se demonstrará nos tópicos seguintes.          

 

2.2. Natureza cautelar da intervenção judicial 

 

2.2.1. Tutela cautelar: definição e características 

   

A finalidade dos provimentos cautelares é garantir a efetividade (resultado útil) do 

processo, que pode ser de conhecimento ou execução75. Não por outro motivo, reconhecendo-

se a natureza instrumental do processo (cujo objetivo é promover a aplicação das regras de 

direito material à espécie, promovendo-se, consequentemente, a pacificação social em 

                                         
71 “Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, 

poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que 

uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. 
72 “Art. 799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de 

determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a prestação de caução”. 
73 “Art. 297.  O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 

provisória. 

Parágrafo único.  A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório 

da sentença, no que couber”. 
74 “Art. 301.  A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito”. 
75 “A definição de medida cautelar tem de se basear na ideia, essencial para sua exata compreensão, de que este 

provimento jurisdicional não é capaz de realizar o direito substancial afirmado pelo demandante, mas tão-

somente se destina a assegurar que, no futuro, quando chegar o momento de se obter a satisfação de tal direito, 

estejam presentes as condições necessárias para tanto. A medida cautelar não satisfaz, e sim assegura a futura 

satisfação. Por esta razão é que não se pode concordar com uma clássica definição deste tipo de provimento, 

segundo a qual esta medida seria ‘antecipação provisória de certos efeitos do provimento definitivo, dirigida a 

prevenir o dano que poderia derivar do atraso do mesmo’. Por esta definição, estariam incluídas entre as 

medidas cautelares as medidas que satisfazem antecipadamente a pretensão do demandante, sendo certo que, a 

nosso juízo, tais medidas não têm índole cautelar, devendo ser incluídas em outra espécie de tutela jurisdicional: 

a tutela antecipatória” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: 

Editora Lumen Juris, 2006, p.17/18). 
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decorrência da imutabilidade da decisão), afirma-se que a cautelar é um instrumento do 

instrumento. 

 

Está-se, aqui, diante da característica da acessoriedade da tutela cautelar.  

 

O Novo Código de Processo Civil promoveu mudanças no regime das ações cautelares, 

a principal delas — digna de elogios76, diga-se de passagem —, foi a extinção dos 

procedimentos cautelares típicos ou nominados. Todavia — e como não poderia deixar de ser 

—, manteve a possibilidade de serem pleiteadas em caráter antecedente (NCPC, art. 30577 e 

seguintes) ou incidentalmente no próprio processo (cautelares antecedentes ou incidentais). 

 

Outra característica das medidas cautelares que se afigura indispensável para a 

compreensão do objeto desta tese é a provisoriedade da tutela cautelar78.  

 

A medida cautelar é provisória, temporária, e será sempre substituída por providência 

adotada no processo (exemplo típico do que ora se afirma é o do arresto, que perdurará até que 

a quantia arrestada seja penhorada em execução por quantia certa contra devedor solvente). 

 

Como se demonstrará nos capítulos seguintes, a intervenção judicial na administração de 

sociedade é sempre temporária, devendo observar período de tempo preestabelecido pelo juiz 

no decreto de intervenção. O Poder Judiciário está autorizado a intervir na tentativa de 

solucionar uma anormalidade específica, pontual e transitória, não podendo em hipótese 

                                         
76 A atenta análise dos procedimentos cautelares típicos revelava que as disposições a eles aplicáveis, em sua 

imensa maioria, eram anacrônicas, pois ou (i) não tratavam de questões procedimentais (continham regras de 

direito material); ou (ii) não eram medidas verdadeiramente cautelares, e sim antecipações de tutela ou processos 

de jurisdição voluntária; ou (iii) as regras procedimentais eram incapazes de emprestar maior efetividade ao 

processo, não se justificando, portanto, a existência dos procedimentos supostamente elaborados sob medida para 

atender às necessidades de determinados casos concretos. 
77 “Art. 305.  A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 
78 “Toda medida cautelar é caracterizada pela provisoriedade, a fim de que a situação preservada ou constituída 

mediante o provimento cautelar não se revista de caráter definitivo, e, ao contrário, destina-se a durar por um 

espaço de tempo delimitado. De tal sorte, a medida cautelar já surge com a previsão de seu fim. Significa essa 

provisoriedade, mais precisamente, que as medidas cautelares têm duração temporal limitada àquele período de 

tempo que deverá transcorrer entre a sua decretação e a superveniência do provimento principal ou definitivo. 

Por sua natureza, estão destinadas a ser absorvidas ou substituídas pela solução definitiva no mérito” (JÚNIOR, 

Humberto Theodoro. Processo Cautelar. 21ª Ed. São Paulo: LEUD, 2004, p. 80/81).  
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alguma substituir-se em caráter definitivo à vontade da maioria (a observância ao princípio 

majoritário é impositiva).  

 

Como afirma BRUNO FERRARO, “la nomina dell’amministratore giudiziario è invece di 

carattere temporâneo e dev’essere specificamente delimitada dal tribunale quanto alla durata 

ed all’estensione dei poteri allo stesso attirbuiti”79.   

 

A tutela cautelar é, também, revogável no curso do processo, a qualquer tempo e de 

ofício pelo magistrado. A revogabilidade se manifesta, ainda, na inaptidão da sentença que 

julga ação cautelar em alcançar a autoridade de coisa julgada material80, que a tornaria 

indiscutível e imutável em caráter definitivo. 

 

A característica da revogabilidade da medida cautelar estava prevista no art. 80781 do 

CPC de 1973, norma reproduzida no art. 296 do NCPC, segundo o qual “a tutela provisória 

conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada 

ou modificada”. 

 

É por força da revogabilidade da tutela cautelar que o magistrado está autorizado a 

determinar, a qualquer tempo, a imediata suspensão do decreto de intervenção, sempre que 

constatar, por exemplo, que a medida está se revelando infrutífera no caso concreto, 

provocando maiores danos do que aqueles que se destina a evitar. 

 

                                         
79 FERRARO, Bruno. Delle società. Padova: Cedam, 1989, p. 253. No mesmo sentido: GAGGERO, Eduardo D. 

Intervención judicial de sociedades comerciales. Montevideo, 1973, p. 17/18.  
80 “Ora, no caso da sentença cautelar, o que lhe falta, para que possa produzir coisa julgada, é a declaração que 

o juiz teria, para tanto, de fazer, sobre a existência ou não-existência de uma dada relação jurídica litigiosa, que 

o processo cautelar protege como simples possibilidade de existência, sem que o juiz possa declará-la existente” 

(SILVA, Ovídio A. Baptista da Silva. Curso de Processo Civil. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 

204); “Impende notar que as medidas cautelares ‘stricto sensu’ são destinadas necessariamente a serem 

‘incorporadas’ ao processo principal (caso das antecipações de prova ‘ad perpetuam rei memoriam’), ou a 

perderem sua eficácia após a definitiva sentença de procedência ou improcedência da pretensão (caso das 

cautelares assecuratórias da eficácia prática da futura (e provável) sentença de mérito). São, pois, as medidas 

cautelares eminentemente transitórias e se identificam pela absoluta impossibilidade de se tornar a solução 

definitiva da situação litigiosa” (CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação da tutela civil. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro: Forense 1999, p. 83). 
81 “Art. 807. As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo antecedente e na pendência do 

processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas. 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a medida cautelar conservará a eficácia durante o período 

de suspensão do processo”. 
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É fundamental, ainda, destacar o atributo da fungibilidade das medidas cautelares, que 

autoriza o juiz a modificar a providência postulada pela parte — ou aquela anteriormente 

concedida —, a fim de determinar a consecução de outra que se mostre mais efetiva para 

assegurar a efetividade do processo. 

 

É o que se infere da leitura dos arts. 29682 e 29883 do NCPC (arts. 80584 e 807 do CPC 

revogado), que admitem expressamente a modificação da tutela provisória.   

 

Dizendo-se de outro modo, nas ações cautelares, admite-se que o juiz modifique, de 

ofício, o pedido imediato formulado pela parte, sem que disso resulte violação ao princípio da 

congruência (princípio da demanda ou princípio da adstrição, como preferem alguns) — sem 

dúvida alguma, um dos mais importantes para a preservação das garantias individuais dos 

jurisdicionados, indissociavelmente relacionado à própria noção de Estado Democrático de 

Direito —, segundo o qual o juiz está adstrito aos limites do pedido formulado pela parte (art. 

46085 do CPC, reproduzido no art. 49286 do NCPC). 

 

Não haveria violação ao mencionado princípio na medida em que o pedido mediato 

(bem da vida desejado), seria sempre preservado, admitindo-se, tão somente, a modificação da 

providência requerida ao Poder Judiciário com a finalidade de alcançá-lo (pedido imediato), 

por outra que se revele mais efetiva à luz das circunstâncias envolvidas no caso concreto. 

 

Por exemplo, proposta demanda judicial em que o autor pede a condenação do réu à 

restituição de coisa certa (i.e. um automóvel), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

                                         
82 “Art. 296.  A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, 

ser revogada ou modificada. 

Parágrafo único.  Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o 

período de suspensão do processo”. 
83 “Art. 298.  Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu 

convencimento de modo claro e preciso”. 
84 “Art. 805. A medida cautelar poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pela 

prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para 

evitar a lesão ou repará-la integralmente”. 
85 “Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 

Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional”. 
86 “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em 

quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 

Parágrafo único.  A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”. 
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pagamento de multa diária, pode o juiz julgar procedente o pedido — ou deferi-lo 

liminarmente —, determinando, porém, ao invés da fixação de astreintes, a imediata busca e 

apreensão do bem, por considerá-la mais eficaz. Modifica-se o pedido imediato, mantendo-se 

inalterado o pedido mediato (insista-se, em hipótese alguma poderá o juiz determinar a entrega 

de bem diverso do pleiteado pelo demandante). 

 

É por força da fungibilidade da tutela cautelar que o magistrado está autorizado (i) a 

decretar a intervenção judicial na administração de sociedade, ainda que o requerente tenha 

formulado pedido imediato distinto no processo; e (ii) a modificar, a qualquer tempo, a forma 

de intervenção decretada (designado interventor-observador, o juiz pode e deve ampliar as 

suas atribuições, nomeando-o interventor-administrador, caso se constate a partir de 

informações colhidas pelo próprio auxiliar da justiça e até então desconhecidas, que a 

administração eleita vem desviando recursos da sociedade). 

 

2.2.2. Tutela cautelar: espécie do gênero tutela de urgência         

 

No art. 294, parágrafo único87, do NCPC, o legislador reconhece expressamente que 

provimentos cautelares e antecipações de tutela constituem espécies do gênero tutela de 

urgência. 

 

O provimento cautelar, como visto, destina-se a assegurar o resultado útil do processo, 

ao passo que a tutela antecipada “antecipa os efeitos do provimento futuro aguardado pelo 

demandante”88, isto é, o autor da ação recebe, liminarmente, o bem da vida desejado, que, em 

condições normais, só obteria ao final do processo89. 

                                         
87 “Art. 294.  A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental”. 
88 FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela de evidência: fundamentos da tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 

1996, página 337. 
89“A distinção é portanto esta: são cautelares as medidas com que a ordem jurídica visa a evitar que o passar do 

tempo prive o processo de algum meio exterior que poderia ser útil ao correto exercício da jurisdição e 

consequente produção, no futuro, de resultados úteis e justos; e são antecipações de tutela aquelas que vão 

diretamente à vida das pessoas e, antes do julgamento final da causa, oferecem a algum dos sujeitos em litígio o 

próprio bem pelo qual ele pugna ou algum benefício que a obtenção do bem poderá proporcionar-lhe. As 

primeiras são medidas de apoio ao processo e as segundas, às pessoas” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova 

Era do Processo Civil. 1ª Ed. 2ª Tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004, p.58); “Registra-se nas principais fontes 

do direito europeu contemporâneo, o reconhecimento de que, além da tutela cautelar, destinada a assegurar a 
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O Novo Código de Processo Civil andou bem ao sistematizar o tratamento dispensado à 

tutela de urgência, estabelecendo, por exemplo, que a concessão de medidas cautelares ou 

antecipações de tutela sujeitam-se aos mesmos requisitos, notadamente à presença do fumus 

boni iuris e do periculum in mora. 

 

É o que se observa do art. 300 do NCPC, segundo o qual “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo”. 

 

Com efeito, muito mais importante do que estabelecer a distinção entres as tutelas 

cautelar e antecipatória, é o reconhecimento de sua similitude, característica do traço comum 

que as aproxima: ambas pressupõem a necessidade de concessão do provimento judicial em 

caráter emergencial, sob pena de frustração da efetividade do processo.  

 

                                                                                                                                
efetividade do resultado final do processo principal, deve existir, em determinadas circunstancias, o poder do 

juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal. Assim, fala-se 

em medidas provisórias de natureza cautelar e medidas provisórias de natureza antecipatória; estas, de cunho 

satisfativo, e aquelas de cunho apenas preventivo” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual 

Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. 41ª Ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2007, p. 546); “É importante distinguir a tutela cautelar da tutela antecipatória. A 

provisoriedade, isto é, o fato de a ‘decisão’ ser dotada de cognição sumária não é nota que possa servir para 

essa distinção. A tutela cautelar não pode satisfazer, ainda que provisoriamente, o direito acautelado. A tutela 

cautelar não pode assumir uma configuração que desnature sua função, pois, de outra forma, restará como 

simples tutela de cognição sumária, ou, como bem advertem SATTA e VERDE, ‘il provvedimento urgente in 

urgenza di provvedimento’. (...) Classificar as tutelas de cognição sumária, tomando-se como critério a 

provisoriedade (que é um critério processual), contradiz a ideia de se pensar a tutela jurisdicional na 

perspectiva do direito material, ou da instrumentalidade do processo em relação ao direito material. Se a tutela, 

ainda que fundada em cognição sumária (fumus boni iuris), dá ao autor o resultado prático que ele procura 

obter através da própria tutela final, não é possível dizer que essa tutela esteja apenas assegurando o ‘resultado 

útil’ do processo. Como é óbvio, se o único ‘resultado útil’ que se poderia esperar do processo foi dado desde 

logo ao autor, torna-se no mínimo equivocado pensar que não foi concedido ao autor o direito material buscado, 

mas apenas assegurado o resultado que se esperava ver cumprido pelo processo” (MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 235/237); “Tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito é providência de natureza 

jurídica mandamental, que se efetiva mediante execução lato sensu, com o objetivo de entregar ao autor, total ou 

parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já 

que realiza o direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido com a ação de conhecimento (...) 

Com a instituição da tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito no direito brasileiro, de forma ampla, 

não há mais razão para que seja utilizado o expediente das impropriamente denominadas ‘cautelares 

satisfativas’, que constitui em si uma contradictio in terminis, pois as cautelares não satisfazem: se a medida é 

satisfativa, é porque, ipso facto, não é cautelar. É espécie do gênero tutelas diferenciadas” (JUNIOR, Nelson 

Nery. Código de Processo Civil Comentado. 4ª Ed. Rio de Janeiro: RT, 1999, p. 748).  
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Registre-se, por oportuno, que na sistemática inaugurada pelo NCPC, a antecipação dos 

efeitos da tutela só será cabível em situações emergenciais, ao contrário do que ocorria no 

regime do art. 27390 do CPC revogado, que admitia a concessão de tutela antecipada caso 

restasse “caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do 

réu” (inciso II), ou “quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 

incontroverso” (§ 6º). 

 

No NCPC, tais hipóteses passaram a ser reguladas pela denominada tutela da 

evidência91, objeto do art. 31192, que será concedida “independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”.     

                                         
90 “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 

alegação e: 

I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 

II – fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

§ 1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento. 

§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado. 

§ 3º A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas 

nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A. 

§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 

§ 5º Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. 

§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela 

deles, mostrar-se incontroverso. 

§ 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando 

presentes os respectivos pressupostos, deferia a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado”. 
91 “Assim, é evidente o direito demonstrável prima facie através de prova documental que o consubstancie 

líquido e certo, como também o é o direito assentado em fatos incontroversos, notórios, o direito a coibir um 

suposto atuar do adversus com base em ‘manifesta ilegalidade’, o direto calcado em questão estritamente 

jurídica, o direito assentado em fatos confessados noutro processo ou comprovados através de prova emprestada 

obtida sobre o contraditório, provas produzidas antecipadamente, bem como o direito assentado como 

prejudicial da questão a ser resolvida e já decidido com força de coisa julgada noutro processo, máxime quando 

de influência absoluta a decisão prejudicial, os fatos sobre os quais incide presunção jure et de jure de 

existência e em direitos decorrentes da ocorrência de decadência ou prescrição” (FUX, Luiz. Tutela de 

segurança e tutela da evidência: fundamentos da tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 313); “A 

evidência é fato jurídico processual. É o estado processual em que as afirmações de fato estão comprovadas. A 

evidência enquanto fato jurídico processual, pode ser tutelada em juízo. Perceba-se que a evidência não é um 

tipo de tutela jurisdicional. A evidência é fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela 

jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada. Evidência é um pressuposto fático de uma técnica 

processual para a obtenção da tutela. Somente há sentido e utilidade em falar em “tutela de evidência como 

técnica processual. É uma técnica processual, que diferencia o procedimento, em razão da evidência com que 

determinadas alegações se apresentam em juízo. Qualquer espécie jurisdicional, encarada como resultado 

prático da decisão, pode, em tese, ser beneficiada por essa técnica. São técnicas que servem à tutela definitiva, 

fundada em cognição exauriente: a) a criação de um procedimento especial como o mandado de segurança e a 

ação monitória; e b) a permissão para a instauração da execução definitiva, por credor que esteja munido de 

título executivo extrajudicial. É técnica que serve à tutela provisória, fundada em cognição sumária: a 

antecipação provisória dos efeitos da tutela satisfativa. Aqui surge a chamada tutela provisória de evidência. 

Nestes casos, a evidência se caracteriza com conjugação de dois pressupostos: prova das alegações de fato e 

probabilidade de acolhimento da pretensão processual. Dispensa-se a demonstração de urgência ou perigo. Por 
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Em suma, ao instituir a disciplina das medidas emergenciais (cautelar e antecipatória), o 

legislador acertadamente prestigia o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência — a 

meu ver, um dos mais importantes existentes na legislação processual, por materializar a 

instrumentalidade do processo —, inaugurado pelo § 7º do art. 273 do CPC revogado, 

reproduzido no art. 305, parágrafo único93, do NCPC. 

 

Referido princípio estabelece que pouco importa que o autor da ação tenha se 

equivocado ao elaborar a petição inicial, afirmando estar-se diante de medida cautelar quando, 

na verdade, o provimento é satisfativo (antecipação de tutela). Tendo em vista o caráter 

emergencial da medida, o juiz deve apreciar o pleito liminar e, ato contínuo, determinar a 

realização dos ajustes procedimentais pertinentes94. Em outras palavras, questões processuais 

não podem e não devem obstaculizar o acesso material das partes à justiça. 

                                                                                                                                
isso, há quem prefira compreender a tutela provisória de evidência simplesmente como aquela para cuja 

concessão se dispensa a demonstração de perigo. Seu objetivo é redistribuir o ônus que advém do tempo 

necessário para transcurso de um processo e a concessão de tutela definitiva. Isso é feito mediante a concessão 

de uma tutela imediata e provisória para a parte que revela o elevado grau de probabilidade de suas alegações 

(devidamente provadas), em detrimento da parte adversa e a improbabilidade de êxito em sua resistência – 

mesmo após uma instrução processual. Por exemplo, se as afirmações de fato e o direito do autor se colocam em 

estado de evidência, a injustiça que pode decorrer da sua espera por uma cognição exauriente, necessária para 

a concessão de tutela definitiva, é muito mais provável do que aquela que vitimaria o réu com um eventual erro 

judiciário advindo da apreciação superficial da causa, por uma cognição sumária, que funde uma tutela 

provisória. É nesses casos e com esse propósito que se propugna pela concessão de tutela provisória de 

evidência em favor do autor, desestimulando a resistência do réu para quem se tornará desvantajoso 

procrastinar o feito e vantajoso cooperar para seu deslinde ou, talvez, partir para mecanismos alternativos de 

solução de conflito” (JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil V.2. 11ª Ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016, p. 630/632).  
92 “Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso 

em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. 
93 “Art. 305.  A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

Parágrafo único.  Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o 

disposto no art. 303”.  
94 “Embora o legislador refira-se somente à possibilidade de substituição da tutela antecipada por cautelar, não 

pode haver dúvida de que a fungibilidade opera nas duas direções, sendo possível conceder tutela antecipada em 

lugar de cautelar. Também é preciso deixar claro que a fungibilidade não está limitada apenas a problemas 

terminológicos. A adequação a ser feita pelo juiz é da própria medida, diferindo aquela mais apta a afastar o 
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A regra do art. 305, parágrafo único, do NCPC é, portanto, relevantíssima em matéria de 

litígios societários, cuja dinamicidade pressupõe a concessão de medidas emergenciais, no 

comum dos casos, em uma série de processos distintos. A prática demonstra que após uma 

guerra inicial de liminares, as partes se desinteressam pelas demandas porque (i) o dano que se 

pretendia evitar já terá se materializado; ou (ii) aspectos financeiros relacionados ao litígio 

fazem-nas recobrar a racionalidade, o que invariavelmente resulta na celebração de acordos.   

 

Feitas tais observações, pode-se afirmar que em todos os casos em que se faz necessária, 

a nomeação de interventor em conflitos societários possui natureza cautelar, devido a sua 

acessoriedade, provisoriedade e por não se confundir com o bem da vida que o requerente 

espera obter ao final do processo. 

 

Caso se houvesse optado, nesta tese, pela adoção de um conceito mais abrangente de 

intervenção judicial na administração de sociedade — que englobasse, por exemplo, a pura e 

simples destituição de administrador eleito (sem a nomeação de interventor para substituí-lo) 

—, não caberia a afirmação de que a intervenção é sempre cautelar (no exemplo do 

afastamento puro e simples de administrador, está-se, sem dúvida, diante de antecipação de 

tutela).  

 

Todavia, diante do conceito restrito de intervenção que aqui se adota, não hesitamos em 

afirmar que todas as hipóteses de intervenção objeto deste estudo possuem natureza de tutela 

cautelar, inclusive as que justificam a nomeação de interventor executor de medidas concretas 

(a forma com que decisões judiciais serão efetivadas — executadas —, não deixa de assegurar 

o resultado útil do processo). 

 

                                                                                                                                
risco de inutilidade da tutela final. Nada obsta, portanto, que, diante de pedido de antecipação de efeitos, o juiz 

defira tutela meramente conservativa e vice-versa. Esse duplo sentido vetorial entre as medidas urgentes sequer 

necessitaria estar previsto em lei, pois decorre da própria lógica do sistema das tutelas provisórias e 

instrumentais” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias de 

urgência (tentativa de sistematização). 4ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 389). 
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Por fim, uma última indagação seria de todo pertinente: se o próprio legislador 

reconhece a similitude entre as tutelas de urgência, qual a relevância de se estabelecer a 

distinção entre medida cautelar e antecipação dos efeitos da tutela? 

 

A resposta encontra-se, por exemplo, no art. 30495 do NCPC, que introduz, entre nós, o 

regime da estabilização da tutela de urgência satisfativa antecedente (tutela antecipada).  

 

Nos termos do referido dispositivo legal, quando a antecipação de tutela for requerida 

em caráter antecedente, se estabilizará caso o réu não interponha recurso contra a decisão que 

a concedeu (NCPC, art. 304, caput), devendo o processo, ato contínuo, ser extinto (NCPC, art. 

304, § 1º). Nesse caso, a tutela antecipada produzirá efeitos normalmente, devendo a parte 

interessada na sua revisão ajuizar, no prazo de 2 (dois) anos a contar da ciência da decisão que 

extinguiu o processo, demanda judicial com o intuito de reformar ou invalidar a tutela 

estabilizada. Esvaído o prazo decadencial de 2 (dois) anos, a decisão não será mais passível de 

revisão, o que, a meu ver, significa que alcançará a autoridade de coisa julgada material (ou, 

no caso, de coisa soberanamente julgada), tornando-se indiscutível e imutável, a despeito de 

proferida com base em cognição sumária. 

 

A regra não se aplica à tutela cautelar, que, por sua própria natureza, não possui aptidão 

para alcançar a autoridade de coisa julgada material (a nomeação de interventor, portanto, será 

sempre provisória).          

 

2.2.3. Poder geral de cautela do juiz 

                                         
95 “Art. 304.  A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a 

conceder não for interposto o respectivo recurso. 

§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto. 

§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela 

antecipada estabilizada nos termos do caput. 

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de 

mérito proferida na ação de que trata o § 2o. 

§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para 

instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi 

concedida. 

§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após 

2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o. 

§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será 

afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos 

termos do § 2o deste artigo”. 
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 O poder geral de cautela do juiz possui amparo nos arts. 297 e 301 do NCPC, que 

reproduzem as disposições dos arts. 798 e 799 do CPC de 1973, autorizando o magistrado a 

conceder medida cautelar adequada à eliminação do perigo de dano ao direito (rectius: ao 

resultado útil do processo), ainda que não tipificada em lei. 

 

 Com efeito, a realidade é muito rica, o que, evidentemente, impede o legislador de 

antever todo e qualquer caso em que justificar-se-ia a concessão de tutela cautelar e, 

principalmente, a providência mais indicada para afastar os riscos de dano naquelas 

circunstâncias. Por isso, nos referidos dispositivos legais, instituiu-se um rol de provimentos 

cautelares que estariam à disposição do magistrado, com a expressa ressalva de que a lista 

seria meramente exemplificativa, não impedindo o julgador de conceder outras medidas 

provisórias que julgasse adequadas. 

 

 O poder geral de cautela possuía maior relevância no Código de Processo Civil de 1973, 

que estabelecia a distinção entre procedimentos cautelares típicos (feitos sob medida para 

atender às necessidades de determinados casos concretos, como o arresto e o sequestro) e 

atípicos (cautelares inominadas, para as quais não havia procedimento específico, concedidas 

com fundamento nos arts. 798 e 799 do CPC). 

 

 Como afirmava JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, “sempre que necessária a tutela 

urgente, ainda que para proteger situação não prevista de forma específica, pode a parte 

dirigir-se ao juiz, que possui poder para determinar a medida adequada à eliminação do 

perigo de dano ao direito (...) a tutela cautelar atípica é essencial ao sistema processual, pois 

permite ao juiz conceder proteção imediata a qualquer direito. Sua ausência pode 

comprometer princípios fundamentais do modelo processual – constitucional”96. 

 

 O sistema das cautelares típicas era anacrônico, razão pela qual andou bem o legislador 

ao extirpá-lo do ordenamento jurídico, inovação trazida pelo NCPC, que não reproduz os 

procedimentos cautelares nominados previstos nos arts. 813 a 888 do CPC revogado. 

                                         
96 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias de urgência 

(tentativa de sistematização). 4ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 225 e 229. 



 

51 

 

 

 Ou seja, há, hoje, um único procedimento — procedimento comum (lembrando que o 

magistrado também poderá decretar a intervenção no âmbito de ações que observem 

procedimentos especiais previstos em lei) —, no qual o juiz está autorizado a determinar toda 

e qualquer providência que se encontre ao seu dispor, entre as quais a nomeação de interventor 

judicial na administração de sociedades. 

 

 Neste sentido, ouça-se a lição de GALENO LACERDA:  

 

“Pela sua importância, a suspensão cautelar de diretor ou administrador 

merece destaque à parte. Trata-se de medida também cabível, sempre que a 

diretoria, ou determinado diretor ou administrador, locupletar-se com os 

bens sociais, dissipá-los, aliená-los fraudulentamente, negligenciar de 

maneira grave seus deveres em prejuízo da sociedade, ou usurpar funções 

mediante eleição ilegal. A cautela completar-se-á com a nomeação 

provisória, pelo juiz, de administrador, que assumirá as funções da 

diretoria ou do diretor suspenso, até decisão definitiva da ação principal 

(de destituição, de dissolução da sociedade ou outra análoga”97. 

 

 É, portanto, o poder geral de cautela do juiz o fundamento legal que, a meu ver, autoriza 

o decreto de intervenção em toda e qualquer demanda judicial em que se faça necessária, a 

despeito da inexistência de legislação específica (rectius: norma geral) sobre o tema no Brasil.   

          

 

2.3. Nomeação de interventor como medida excepcional: princípio da intervenção mínima 

 

 A despeito do inequívoco cabimento da intervenção judicial na administração de 

sociedade, é fundamental observar que a regra geral é a manutenção dos mecanismos de 

gestão contratual, com a consequente obrigatoriedade de os sócios conviverem com as regras 

contratadas — inclusive os métodos contratuais de solução de impasses e conflitos.  

                                         
97 LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil. V. 8, T. I. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1994, p. 237/238.   
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Em outras palavras, a nomeação de interventor é medida excepcional, remédio amargo 

de rara aplicação. Reconhecer o cabimento da medida não se confunde, absolutamente, com 

recomendá-la. 

 

Como afirma JORGE ORLANDO RAMÍREZ, “al disponer una administración judicial, los 

tribunales deben proceder com especial prudencia, ya que se trata de una medida precautoria 

extrema que importa una injerencia directa, permanente y muy general en la gestión de um 

patrimônio”98.    

 

Em suma, os impactos que a medida pode causar à sociedade recomendam sua 

utilização com moderação pelos magistrados, por tempo limitado99. Está-se, aqui, diante do 

denominado princípio da intervenção mínima na administração de sociedades100. 

 

Neste particular, é importante observar que inúmeras decisões judiciais invocam o 

princípio da intervenção mínima de forma equivocada, restringindo de tal forma a 

possibilidade de o Poder Judiciário interferir nas relações internas das sociedades a ponto de 

inviabilizá-la, o que resulta em permitir que determinados acionistas — e sobretudo a própria 

sociedade — sejam prejudicados sem que tenham acesso material à justiça, o que afronta a 

garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição estatal prevista no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal101, que constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 

 

                                         
98 RAMÍREZ, Jorge Orlando. Medidas cautelares. Buenos Aires: Depalma, 1976, p. 200. 
99 “Todo ello, impone la adopción de medidas que impidan la desintegración del ente colectivo. Pero, 

paralelamente, esa intervención provoca un verdadero impacto sobre la estructura de la persona jurídica, de 

mayor o menor significación según el grado y alcance de la medida adoptada (...) en consecuencia, los riesgos 

apuntados, imponen al juez, extremar la prudencia y mesura al decretar una medida como la descripta; deberá 

ser esencialmente asegurativa y necesariamente transitoria, buscando la normalización de la vida social y la 

recomposición de la empresa, instrumento imprescindible para la eficaz conjunción del capital y del trabajo” 

(GAGGERO, Eduardo D. Intervención judicial de sociedades comerciales. Montevideo, 1973, p. 17/18).   
100 PRINCIPE, Angela. Il controllo giudiziario nel governo societario. Milano: Giuffrè, 2008, p. 69 e 142; 

VERÓN, Alberto Victor. Tratado de los conflictos societários. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 447/448 e 453. 
101 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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A título exemplificativo, confira-se entendimento manifestado pelo e. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA no seguinte precedente que, em termos práticos, impede que a 

intervenção judicial se preste à tutela preventiva de interesses (como ora se defende), 

prestigiando a adoção das inúmeras medidas repressivas previstas na legislação societária: 

 

“As discussões judiciais acerca da administração de sociedades limitadas 

deve caminhar não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá 

em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador 

ímprobo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a 

sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou 

dissolução parcial da empresa. A atuação do Poder Judiciário em causas 

que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre 

por um critério de intervenção mínima”102.      

    

Evidentemente, não cabe ao Poder Judiciário intervir de forma indiscriminada no mérito 

das decisões empresariais e na forma eleita pelos sócios para estruturar o exercício do poder 

na sociedade. Todavia, a jurisdição estatal não só pode como deve funcionar como mecanismo 

para correção de desvios, nos casos em que a sociedade estiver sendo utilizada para atender a 

interesses particulares dos administradores, em caso de fraude e malversação de recursos ou, 

ainda, de opressão dos minoritários103.  

 

Nestes casos, por vezes somente a intervenção judicial na sociedade, com a nomeação 

de interventor provisório, se revela medida apta à tutela efetiva dos interesses sociais e dos 

                                         
102 STJ, MC 14.561, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16.09.2008. 
103 “A defesa de uma atuação eficaz e coerente do Judiciário na administração das sociedades por ações, não 

significa, de forma alguma, defender a irrestrita interferência judicial no mérito das decisões empresariais ou 

nas relações dos sócios ou ainda nas disposições por eles adotadas para regrar a administração, gestão e 

representação da sociedade desde que, obviamente, estejam em consonância com a legislação aplicável. A 

interferência judicial é válida e saudável para corrigir os desvios e a má utilização dos instrumentos em que se 

constituem as pessoas jurídicas, quando utilizadas para atingir interesses pessoais contrários aos da sociedade, 

para fraudar terceiros estranhos a ela ou ainda para oprimir os minoritários. Ao contrário, a segurança dos 

sócios de que os objetivos da sociedade não serão desviados para atender interesses pessoais e a existência de 

mecanismos eficazes que impeçam a ocorrência desses desvios, com a punição efetiva daqueles que se utilizarem 

da sociedade para atingir objetivos pessoais, contrários aos da sociedade, oferece garantia àqueles que 

pretendem investir no mercado acionário ou iniciar um novo empreendimento, fortalecendo a confiança nas 

instituições e revigorando a economia e o mercado de capitais” (PANTANO, Tânia. Os limites da intervenção 

judicial na administração das sociedades por ações. 2009. 205 p. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 101/102). 
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direitos dos sócios, conseguindo-se dar uma resposta satisfatória a determinado conflito e, 

com isso, evitar que danos se consumem (ou ao menos evitar que se acentuem). 

 

O receio de uma suposta ingerência indevida na gestão da sociedade — perspectiva 

liberal e princípio da intervenção mínima como supostos óbices ao decreto de intervenção — é 

um dos fatores que certamente contribuem para que o instituto seja pouco desenvolvido entre 

nós. 

 

Em suma, se é certo que o emprego do instituto não pressupõe o obrigatório exaurimento 

dos mecanismos contratuais para resolução de impasses e controvérsias — sendo ditado pelas 

necessidades e urgência do caso concreto, não devendo o magistrado hesitar em decretá-lo, 

caso julgue necessário —, é igualmente verdade que, por tratar-se de medida invasiva e 

traumática104, deve ser empregada apenas nas hipóteses em que outras medidas se revelem (ou 

tenham se revelado) ineficazes.  

 

Ou seja, se o juiz puder decretar outra medida igualmente efetiva, porém menos onerosa 

para a sociedade, é forçoso que se socorra deste mecanismo antes de determinar a intervenção 

(está-se, aqui, diante da aplicação do princípio da menor onerosidade105, previsto no art. 805106 

do NCPC).  

 

E não é só, o princípio da menor restrição deve ser igualmente aplicado pelo julgador 

quando, no decreto de intervenção, optar pela modalidade interventiva a ser empregada no 

                                         
104 Neste sentido, confira-se o seguinte precedente judicial, que bem ilustra as dificuldades inerentes à 

intervenção que tornam o instituto medida excepcional: “É totalmente inadequada a cautela desejada. O 

Judiciário já não sabe administrar suas próprias instituições pela ausência de quadro adequado de 

administradores profissionais e pelo despreparo dos juízes para o exercício de funções administrativas. Se ele se 

propuser a gerir bens de terceiros, o desastre que virá ocorrer será totalmente previsto (...) os juízes não têm 

conhecimento de quem possa atender a esse requisito, nem condições de fiscalizar seu trabalho, tarefa 

indispensável porque os interessados, certamente, vão se opor a alguns atos do administrador. Por sua vez, a 

prática de atos de direção será dificultada pela necessidade de obter aprovação judicial. A cautela pretendida, 

dessa forma, é totalmente indesejável e, se deferida, levará quase certamente a empresa à falência com prejuízo 

para todos. Se quer garantir o recebimento do seu alegado crédito, o agravante que trate de formular pedido 

cautelar de natureza diversa” (TJSP, AI nº 311.002-4, 10ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador 

Maurício Vidigal).  
105 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 75. 
106 “Art. 805.  Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo 

modo menos gravoso para o executado. 

Parágrafo único.  Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios 

mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. 
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caso concreto, devendo-se, sempre, optar pela menos agressiva, contanto que não haja perda 

de efetividade do provimento. 

 

Sobre o princípio da menor onerosidade, uma única observação: deve-se sempre optar 

pelo mecanismo de cumprimento das decisões judiciais menos oneroso para o demandado, 

desde que a opção pela via alternativa não retire, ainda que minimamente, a efetividade do 

comando judicial (ou seja, na execução de provimentos judiciais, deve sempre prevalecer o 

princípio da máxima efetividade). 

 

Resumindo, o princípio da intervenção mínima na administração de sociedades deve ser 

sempre observado, sem, no entanto, inviabilizar o decreto de intervenção nas hipóteses em que 

a medida se revelar útil e necessária107.  

 

2.4. Hipóteses de cabimento da intervenção 

 

Inúmeras são as hipóteses que justificam e dão ensejo à intervenção judicial nas suas 

diferentes formas (que podem e devem variar dependendo das circunstâncias envolvidas no 

caso concreto108).  

 

Entre elas, pode-se citar as seguintes: (i) patentes irregularidades praticadas pelos 

administradores que coloquem ou possam colocar a sociedade em perigo grave109; (ii) ações 

                                         
107 Neste sentido, por exemplo, MARCELO VIEIRA VON ADAMEK assevera, nas conclusões de sua excelente obra, 

que a intervenção judicial é medida que dependendo das circunstâncias envolvidas no caso concreto, pode 

auxiliar o regime de responsabilidade dos administradores (ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade 

civil dos administradores de S/A e as ações corretalas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 511). 
108 “Existen diversas especies de intervención cuya aplicación debe ser graduada en función del interés que se 

pretende resguardar y las condiciones fácticas del caso” (VERÓN, Alberto Victor. Tratado de los conflictos 

societarios. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 505). Fazendo referência à legislação uruguaia, mas em lição que 

entendemos plenamente aplicável ao nosso país, remetemos, ao falar das diferentes formas de intervenção, às 

palavras de RICARDO MERLINSKI: “La intervención puede tener distintos grados de intensidad. De acuerdo al 

Art. 186 inc. 1 LSC, el Juez podrá designar: a) Un mero veedor; b) Un ejecutor de medidas concretas; c) Uno o 

más co-administradores; d) Uno o más administradores, que desplazam provisioriamente a los administradores 

naturales de la sociedade, tomando su lugar y funciones” (MERLINSKI, Ricardo. Manual de sociedades 

comerciales. 2ª Ed. actual. Montevideo: Carlos Alvares Editor, 2008, p. 124). Também sobre as diversas formas 

de intervenção, a legislação argentina é extremamente didática (prevendo a figura do administrador-

observador/fiscalizador, do co-administrador e do administrador judicial – Código de Processo, arts. 223 e 

seguintes, e Ley 19.550, art. 115). 
109 PRINCIPE, Angela. Il controllo giudiziario nel governo societario. Milano: Giuffrè, 2008, p. 128 e SS; 

LACERDA, Galeno. Comentários ao código de processo civil: (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973), v. 8, t.1. 

2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 237/238. Da mesma forma, LUIZ FERNANDO PEREIRA assevera que o 



 

56 

 

de dissolução total ou parcial de sociedade110; (iii) atos ou omissões da administração que 

neguem aos sócios o exercício de direitos essenciais111; (iv) inatividade de órgãos sociais por 

qualquer causa112 — especialmente se, por exemplo, levarmos em consideração os diferentes 

quóruns de nomeação e destituição de administradores de sociedade limitada impostos pelo 

Código Civil, que podem gerar uma série de problemas —; (v) malversação ou desvio de 

recursos da sociedade pelos sócios remanescentes durante o trâmite da ação de dissolução 

parcial a fim de dissipar o patrimônio social com o escopo de minimizar ao máximo o valor da 

participação titulada por aquele que se retira ou mesmo frustrar tal pagamento113; (vi) exclusão 

                                                                                                                                
descumprimento de determinada ordem judicial ou irregularidades na gestão podem dar ensejo à intervenção 

judicial (PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas urgentes no direito societário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002, p. 178 e 237). 
110 “O princípio da preservação da empresa orientou a consolidação, na doutrina e na jurisprudência, da figura 

da dissolução parcial. Por meio dela, superam-se problemas surgidos entre os sócios, sem o comprometimento 

da existência da sociedade, e, em consequência, garantindo a preservação da atividade econômica da empresa 

por ela explorada. A sociedade anônima, em razão de sua natureza institucional, desenvolveu mecanismos 

próprios (formação do mercado de capitais, limitação das hipóteses de recesso, complexidade da organização 

administrativa etc.), capazes de neutralizar efeitos danosos à empresa, advindos de divergência entre os 

acionistas. A dissolução parcial, assim, representou inovação no direito societário, destinada a aprimorar o 

tratamento das sociedades limitadas. A dissolução de parte dos vínculos contratuais existentes entre os sócios, 

como forma de imunizar a permanência da empresa, nos momentos de instabilização das relações internas da 

sociedade limitada, difundiu-se rapidamente na jurisprudência. Alguma doutrina manifestou resistência à 

fórmula, considerando contraditórias as ideias de dissolução e de parcialidade. A rigor, verifica-se, na 

dissolução parcial, a rescisão dos vínculos do contrato social, que unem determinado sócio aos demais, com o 

decorrente desligamento desse sócio da sociedade. A expressão, contudo, mesmo criticável, é largamente 

veiculada pela jurisprudência e pela doutrina. O Código Civil de 2002 disciplina algumas das hipóteses de 

dissolução parcial das sociedades limitadas sob o conceito de resolução da sociedade em relação a um sócio 

(art. 1.028 a 1.032, 1.085 e 1.086). A importância dos valores prestigiados pelo princípio da preservação da 

empresa redundou, pode-se dizer, na supressão da hipótese de dissolução total de sociedade limitada, 

determinada pelo juiz, a pedido de um sócio, contra a vontade dos outros. A aceitação do primado é, hoje, tão 

expressiva que as ações de dissolução total não são procedentes quando demonstrado que a sociedade explora 

regularmente a atividade econômica circunstanciada em seu objeto. Nesse caso, tem prevalecido a determinação 

judicial de solução dos conflitos intrasocietários por meio da apuração de haveres do sócio descontente. 

Somente no caso das limitadas inativas costuma-se ainda conceder a dissolução total a pedido de sócio não 

majoritário” (COELHO, Fábio Ulhoa. A sociedade limitada no novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

153/154). Consagrando o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o Novo Código de Processo Civil institui, 

nos arts. 599 a 609, procedimento especial para a ação de dissolução parcial de sociedade, admitindo, 

expressamente, no § 2º do art. 599, que “a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a 

sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco 

por cento ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim”.   
111 MERLINSKI, Ricardo. Manual de sociedades comerciales. 2ª Ed. actual. Montevideo: Carlos Alvares Editor, 

2008, p. 120/121. 
112 MERLINSKI, Ricardo. Manual de sociedades comerciales. 2ª Ed. actual. Montevideo: Carlos Alvares Editor, 

2008, p. 121. 
113 FONSECA, Priscila Corrêa da; PRADO, Roberta Nioac; KIRSCHBAUM, Deborah; COSTALUNGA, 

Karime. Fraude à meação do cônjuge, dissolução societária e medidas processuais. In: PRADO; Roberta Nioac; 

PEIXOTO, Daniel Monteiro; SANTI, Eurico Marcos Diniz de (coord.). Estratégias societárias, planejamento 

tributário e sucessório. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 313/413, p. 361/363, 368/369; Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, AI 1994.002.00416, 2º Câmara Cível, Relator Desembargador Thiago Ribas Filho, julgado em 

23/6/1994; Tribunal de Alçada do Paraná, AI 71.049-2, 7ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Rosene Arão 

de Cristo Pereira, julgado em 7/11/1994; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, AI 598271955, 6ª Câmara 
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de sócio que também exerce o cargo de administrador114; (vii) em caso de ação social ut 

singuli por substituição processual originária ou ação social derivada (Lei das S.A., art. 159, 

§4º 115); ou, ainda, (viii) decretação da intervenção para obtenção do cumprimento de decisão 

judicial (NCPC, art. 536, caput e § 1°), entre outros. 

 

 Diante da multiplicidade (e heterogeneidade) dos casos em que se justifica o decreto de 

intervenção, seria inútil qualquer tentativa de sistematizá-los, ou a criação de um rol exaustivo 

das hipóteses de cabimento da medida.  

 

 O importante é a fixação de regra geral, segundo a qual, a despeito de tratar-se de 

medida excepcional (aplicável em último caso, com extrema precaução e por tempo limitado), 

a intervenção judicial na administração de sociedade será sempre cabível — não 

representando injustificada intromissão nos negócios sociais —, quando se estiver diante de 

situação emergencial, em que o conflito societário coloque em risco as atividades sociais, a 

continuidade da empresa e, direta ou indiretamente, os interesses dos sócios. 

 

 A intervenção judicial deve ser decretada com o objetivo de sancionar administradores e 

sócios que incorram na prática de atos ilícitos, prejudicando o bom andamento dos negócios e 

                                                                                                                                
Cível, Relator Desembargador Antonio Janyr Dall’Agnol Junior, julgado em 21/10/1998. Todavia, a 

jurisprudência não é pacífica neste sentido: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, AI 594126138, 5ª Câmara 

Cível, Relator Desembargador Alfredo Guilherme Englert, julgado em 23/2/1985; Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, AI 70002363638, 6ª Câmara Cível, Relator Desembargador Cacildo de Andrade Xavier, julgado 

em 30/5/2001; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ap. 70004174819, 6ª Câmara Cível, Relator 

Desembargador Antonio Guilherme Tanger Jardim, julgado em 15/5/2002. 
114 NUNES, Marcelo Guedes. Intervenção Judicial Liminar na Administração de Sociedades. In: CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (coord.). Poder de controle e outros temas de 

direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 89. 
115 A ação social ut singuli (por substituição processual originária) ou ação social derivada (Lei das S.A., art. 159, 

§4º) não acarreta, de acordo com o entendimento majoritário, a destituição do administrador (não existe 

impedimento) (ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de S/A e as ações 

correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 376/380; EIZIRIK, Nelson Laks. Inexistência de impedimento do 

administrador na ação social “ut singuli”. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, São 

Paulo, v. 29, n. 80, p. 32/38, out/dez. 1990; CARVALHOSA, Modesto. Responsabilidade civil de 

administradores e de acionistas controladores perante a Lei das S/A. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 83, v. 

699, p. 36/43, jan. 1994, p. 41; em sentido contrário: GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Impedimento de 

administrador em ação social “ut singuli”. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, São 

Paulo, RT, v.19, n.46, p. 23/28, abr./jun. 1982; FRANCO, Vera Helena de Mello; SZTAJN, Rachel. Manual de 

direito comercial, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 208-209). Todavia, vislumbra-se possível, por 

meio de medida urgente, a intervenção judicial, seja afastando o administrador, seja nomeando terceiro com a 

finalidade de fiscalizar a gestão (ADAMEK, Marcelo Vieira von. Responsabilidade civil dos administradores de 

S/A e as ações correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, 379; Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, AI 

585018450, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Túlio Medina Martins, julgado em 11/6/1985). 
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violando direitos individuais dos demais — e não sob o pretexto genérico de uma suposta 

necessidade de se aplicar o princípio da preservação da empresa fora das hipóteses de 

recuperação judicial. 

 

 O interventor não tem condições — e não pode ser esse o fundamento da intervenção — 

de salvar uma sociedade mal estruturada e concebida.  

 

 É da essência do sistema capitalista que empresários experimentem as consequências de 

opções e decisões equivocadas, sendo, muitas vezes, “a dissolução total ou a falência da 

sociedade a solução natural para um negócio mal estruturado, pois permitem que os ativos 

sejam deslocados para outras atividades mais bem organizadas. Nos casos perdidos, quanto 

mais rápida a falência, melhor”116.          

 

 Assim, é fundamental que o juiz analise atentamente as circunstâncias envolvidas no 

caso concreto, descartando a intervenção nas hipóteses em que não restar caracterizada a 

prática de atos abusivos (rectius: ilícitos).  

 

 A observação é relevante, pois, muitas vezes, a desinteligência entre os sócios decorre 

de opções negociais equivocadas, resultados insatisfatórios, pequenas — ou contornáveis — 

irregularidades administrativas, divergência quanto aos rumos que a sociedade deve seguir, 

políticas de investimento, ou seja, desacordos próprios da atividade empresarial, que devem 

ser solucionados pelos mecanismos contratuais de solução de impasses, não justificando o 

decreto de intervenção. 

 

Em suma, crises políticas não autorizam a decretação de intervenção judicial, visto que 

uma sociedade (e o próprio direito societário) possui mecanismos próprios de solução de 

controvérsias, que não podem ser ignorados ou relegados a segundo plano, sob pena de 

                                         
116 NUNES, Marcelo Guedes. Intervenção Judicial Liminar na Administração de Sociedades. In: CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (coord.). Poder de controle e outros temas de 

direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 131. 
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invasão injustificada na seara privada e de transferência para o Poder Judiciário da gestão das 

sociedades117. 

 

 O critério objetivo para a nomeação de interventor é a literal violação de disposição 

legal ou contratual que comprometa interesses de sócio e da empresa. 

 

                                         
117 Superior Tribunal de Justiça, QO na PET na MC 10102, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

16.10.2007. 
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III. MODALIDADES DE INTERVENÇÃO 

 

3.1. Nomeação de interventor 

 

Observando-se os limites propostos para este trabalho, é fundamental salientar que 

existem diferentes modalidades de intervenção judicial na administração de sociedades — ou 

seja, em atenção às especificidades do caso concreto, o administrador nomeado pelo Poder 

Judiciário exercerá diferentes funções, afigurando-se indispensável estabelecer sua distinção. 

 

Como visto anteriormente, a premissa básica que deve nortear o magistrado a eleger a 

forma de intervenção aplicável à espécie, é a escolha daquela que se revele a menos onerosa e 

invasiva possível, na medida em que a interferência na administração de sociedade é medida 

extrema e, portanto, excepcional. 

 

No Brasil, tendo em vista a inexistência de previsão legal específica sobre o tema, a 

intervenção pode assumir as mais diversas formas, como bem observou o saudoso OVÍDIO 

BAPTISTA DA SILVA: 

 

“A intervenção judicial em sociedades pode assumir as formas mais 

variadas, desde a simples intervenção fiscalizadora, na qual o 

administrador não terá suspensas suas funções gerenciais, limitando-se o 

administrador judicial a fiscalizar a gestão administrativa da empresa, até o 

completo afastamento de seus administradores. Como uma das infinitas 

expressões intermediárias de intervenção, pode suceder que o juiz limite a 

medida cautelar a uma das muitas formas de co-gestão da empresa ou da 

sociedade civil, a ser realizada em conjunto pelo administrador designado 

pelo juiz e pelos administradores naturais, nos limites e formas indicadas no 

decreto de intervenção”118.    

 

Com efeito, a fim de sistematizar a matéria e consequentemente facilitar sua 

compreensão, adotar-se-á a seguinte classificação para as diferentes formas que a intervenção 

                                         
118 SILVA, Ovídio Baptista da. Do Processo Cautelar. 4ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 122. 
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poderá assumir no caso concreto, da menos gravosa à mais incisiva: (i) interventor-

observador; (ii) interventor-mediador; (iii) interventor executor de medidas concretas; (iv) 

interventor cogestor; e (v) interventor-administrador.  

 

3.2. Interventor-observador  

 

A forma mais branda de intervenção é a nomeação de interventor-observador, que não 

interfere propriamente na administração, limitando-se a fiscalizá-la e prestar ao Juízo 

informações que podem se revelar valiosas para a solução da controvérsia119, relacionados, por 

exemplo, a documentos contábeis, contratos, movimentações bancárias, relação entre os 

sócios, entre outros. 

 

O interventor-observador pode, ainda, ser nomeado para fiscalizar e prestar informações 

ao magistrado acerca do efetivo cumprimento de determinada decisão judicial120.  

 

Nessa condição, não possui poderes de representação da sociedade121 e, por se tratar da 

modalidade menos intrusiva na administração, é certamente a que gera menos traumas no pós-

                                         
119 “Para facilitar a atuação do juízo, daqui em diante, os noventa dias de intervenção permitem que o 

administrador à testa da empresa forneça um apanhado de sua exata situação fática e jurídica. Agora deverá 

prestar contas, elaborar proposta de honorários a ser decidida pelo Juízo. Informar, antes de mais nada, se as 

propaladas irregularidades vieram efetivamente a ser constatadas. Fornecendo, em outras palavras, subsídios 

para que se decida o que fazer, inclusive em relação aos pontos ventilados a fls. 616 e seguintes, da 

manifestação da agravada. Essa a observação que se procede. Antes da baixa dos autos ao juízo de origem, a 

tanto deverá ser intimado. Devendo ultimar tal trabalho em trinta dias, entrega-lo no primeiro grau se os autos 

aqui não mais se encontrarem. Daqui em diante conjunta a administração do estabelecimento, a menos que no 

juízo a quo se decida o contrário. Se não o fizer, deverão as partes se entender como puderem. Parcial o 

provimento da irresignação, ora levado a cabo” (TJSP, AI nº 552.270.4, 8ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Desembargador Luiz Ambra).  
120 “Pois bem — num exemplo entre muitos possíveis —, negado o exercício do direito consagrado pelo referido 

dispositivo legal, o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, é lícito ao acionista lesado invocar o art. 

461 do CPC para impor a obrigação de fazer atribuída à sociedade pela citada disposição da Lei das 

Sociedades por Ações, na maioria das vezes, também pelo estatuto. Em atenção ao princípio da necessidade, 

deve o magistrado preliminarmente — valendo-se da eficácia mandamental da ação — ordenar à sociedade, 

sempre sob pena de multa, o cumprimento da obrigação de fazer que lhe impõe o dispositivo, permitindo ao 

acionista a fiscalização dos negócios sociais. Não cumprida a ordem e sendo relevante o bem jurídico envolvido 

(o que apenas as hipóteses concretas poderão informar), pode o magistrado — valendo-se agora da eficácia 

executiva lato sensu da mesma ação — nomear um interventor-observador. Este veedor, como batizaram-no os 

argentinos, em substituição ao demandado no cumprimento da obrigação descumprida, fornecerá as 

informações diretamente ao juízo. O interventor-observador — é lícito concluir — ‘es funcionalmente um 

informante del juez, cuya misión se agota periodicamente con los informes que proporciona’” (PEREIRA, Luiz 

Fernando C. Medidas urgentes no direito societário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 250).  
121 “Éste no cambia al órgano de administración de la sociedad; sólo tiene por finalidad el control de dicha 

administración y la información al tribunal de las circunstancias que comprove. Se há estabelecido que las 
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intervenção (não havendo prejuízos para a efetividade do processo, deve, portanto, prestigiar-

se esta modalidade interventiva). 

 

Caso a administração ou os sócios da empresa criem obstáculos artificiais e 

injustificados a fim de que o interventor-observador exerça adequadamente suas funções — 

como exemplo, vede o acesso a documentação relevante —, o fato deverá ser prontamente 

levado ao conhecimento do magistrado, que deverá adotar as providências cabíveis, dentre as 

quais a aplicação de multa por contempt of court (NCPC, art. 77, § 1º122), multa por litigância 

de má-fé (NCPC, arts. 80123 e 81124), adoção dos mecanismos de coerção (fixação de 

                                                                                                                                
funciones del interventor veedor no obstan al normal desenvolvimiento de la empresa, ya que sus facultades se 

circunscriben a la fiscalizacioón y contralor diário de las operaciones comerciales. No integra el órgano de 

administración, sólo fiscaliza y, para ello, tiene acesso a la documentación de la sociedade. Asiste a las 

reuniones, y los administradores naturales le deben suministrar la información y documentación que solicita em 

orden a cumplir com su misión de control” (RAMÍREZ, Jorge Orlando. Medidas cautelares. Buenos Aires: 

Depalma, 1976, p. 197).  
122 “Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: 

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; 

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à 

sua efetivação; 

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; 

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. 

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, 

sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. 

§ 3o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da 

União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento 

da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. 

§ 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, 

§ 1º, e 536, § 1º.  

§ 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 

(dez) vezes o valor do salário-mínimo. 

§ 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se 

aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo 

órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. 

§ 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, 

podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 

2o. 

§ 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar”. 
123 “Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que: 

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

II - alterar a verdade dos fatos; 

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 
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astreintes, por exemplo) ou sub-rogação (busca e apreensão de documentos) necessários à 

obtenção do efetivo cumprimento da providência e, por fim, até mesmo a decretação da prisão 

por crime de desobediência (NCPC, art. 536, § 3º125 e art. 330126 do CP). 

 

Ao final do prazo estabelecido no decreto de intervenção — ou na periodicidade que o 

magistrado determinar (ou mesmo quando o interventor reputar necessário) —, o interventor 

elaborará relatório circunstanciado com suas conclusões, que, naturalmente, será submetido ao 

contraditório, sendo perfeitamente possível que o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determine a realização de audiência para que o interventor preste os esclarecimentos cabíveis 

de viva voz. 

 

Em síntese, o interventor-observador é um auxiliar-informante do tribunal, os olhos do 

juiz in loco. 

 

                                                                                                                                
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 

VI - provocar incidente manifestamente infundado; 

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 
124 Art. 81.  De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser 

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. 

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. 

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por 

arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”. 
125 “Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 

busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 

§ 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, 

observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. 

§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem 

judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. 

§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se 

o art. 525, no que couber. 

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de 

fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”. 
126 “Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: 

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa”. 
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Como afirma ALBERTO VICTOR VERÓN
127, desde que possua a devida especialização — 

critério que deve ser observado pelo juiz no decreto de intervenção —, o interventor-

observador pode esmiuçar as informações disponíveis, indicando as conclusões que delas 

possa extrair.  

 

Em outras palavras, o interventor faria as vezes, na prática — e novamente ressaltando a 

necessidade de conhecimento técnico —, de verdadeiro perito, com a vantagem de não ser 

necessária a observância de inúmeras formalidades inerentes à prova pericial — mas sem que 

qualquer tipo de prejuízo fosse experimentado pelas partes —, obtendo-se, consequentemente, 

maior celeridade na obtenção de prova que pode se revelar importante para o acertamento da 

relação jurídico material controversa.  

 

Tal possibilidade é de grande valia em toda e qualquer demanda judicial, sobretudo em 

litígios societários, nos quais “o tempo é algo mais do que ouro: é justiça”128. 

 

No Novo Código de Processo Civil, o legislador, como visto, suprimiu os procedimentos 

cautelares típicos (ou nominados), entre os quais figurava a produção antecipada de provas 

(arts. 846/851 do CPC de 1973).  

 

Todavia, nos arts. 381 a 383 do Novo Código de Processo Civil, institui as denominadas 

“demandas probatórias autônomas”129. 

 

O art. 381 do NCPC estabelece o que segue: 

 

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: 

I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação; 

II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou 

outro meio adequado de solução de conflito; 

                                         
127 VERÓN, Alberto Victor. Tratado de los conflictos societários. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 510/511. 
128 COUTURE, Eduardo J. Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Montevideo: Impressora Uruguaya, 

1945, p. 37. 
129 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 238.  
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III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento 

de ação”.  

 

Como se vê, por força do art. 381, I, do NCPC, a produção antecipada de provas foi 

materialmente preservada pelo legislador que, de forma elogiável, foi além e introduziu as 

regras dos incisos II e III — que inexistiam entre nós130 —, demonstrando acentuada 

preocupação com a repercussão das provas no processo. 

 

Nesse contexto de correta valorização da prova no processo civil, constatada a 

necessidade de decretar-se a intervenção judicial na administração de sociedade, a nomeação 

de interventor-observador poderá produzir o benefício adicional de funcionar como 

mecanismo de aceleração de produção de provas, assegurando-se, assim, a ampla e irrestrita 

observância às garantias constitucionais do acesso material à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e da 

duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII131). 

 

3.3. Interventor-mediador 

 

A mediação é um mecanismo alternativo de solução de conflitos, que pressupõe a 

participação de um terceiro imparcial e desinteressado — sem qualquer poder de decisão —, 

que facilita o reestabelecimento do diálogo entre as partes e, idealmente, a autocomposição 

entre os litigantes. 

 

Como afirma PETRONIO CALMON, “a mediação é, pois, um mecanismo não adversarial 

em que um terceiro imparcial que não tem poder sobre as partes as ajuda para que em forma 

cooperativa encontrem o ponto de harmonia do conflito. O mediador induz as partes a 

identificar os pontos principais da controvérsia, a acomodar seus interesses aos da parte 

                                         
130 Não se pode deixar de fazer a ressalva que, por vezes, o procedimento cautelar típico de exibição de 

documento ou coisa (CPC, arts. 844/845), cumpria essa função. 
131 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
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contrária, a explorar fórmulas de ajuste que transcendem o nível da disputa, produzindo uma 

visão produtiva para ambas”132.  

 

A mediação é um processo lento133 e, por envolver relações interpessoais que se 

encontram desgastadas, comumente trabalhoso e cansativo para as partes, cujo envolvimento 

direto é indispensável para alcançar-se uma solução negociada (questões emocionais tendem a 

preponderar em relação aos aspectos objetivos do litígio).  

 

Por esse motivo, é corrente o entendimento de que se trata de técnica adequada para 

resolver conflitos que envolvam relações continuadas, em que havia vínculo pretérito entre as 

partes que tende a subsistir no tempo134, uma vez solucionado o impasse (é o que ocorre, por 

                                         
132 CALMON, Petronio. Fundamentos da mediação e da conciliação. 2ª Ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 

114/115. 
133 Neste sentido, confira-se a lição de HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO: “a mediação é um trabalho 

artesanal. Cada caso é único. Demanda tempo, estudo, análise aprofundada das questões sob os mais diversos 

ângulos. O mediador deve se inserir no contexto emocional-psicológico do conflito. Deve buscar os interesses, 

por trás das posições externas assumidas, para que possa indicar às partes o possível caminho que elas tanto 

procuravam. É um processo que pode se alongar por semanas, com inúmeras sessões, inclusive com a 

participação de co-mediadores, estando as partes, se assim for do seu desejo, assistidas a todo o tempo por seus 

advogados, devendo todos os presentes anuírem quanto ao procedimento utilizado e à maneira como as questões 

são postas na mesa para exame (...) O mediador não põe palavras na boca da parte. Ele pergunta e repergunta 

quantas vezes for necessário, mudando termos e contextos, até que ocorra a verbalização do interesse. É uma 

fase lenta que demanda extrema habilidade e paciência; é inegável que há aqui um forte componente analítico, 

quase como uma sessão de terapia. Mas, apesar das dificuldades, se for feita de modo adequado, estando ambas 

as partes realmente engajadas e de boa-fé, pode trazer grandes vantagens em termos de pacificação real e 

perene daquele conflito” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Mediação: A Redescoberta de um Velho 

Aliado na Solução de Conflitos. In: Acesso à Justiça e Efetividade do Processo. (Coord.) PRADO, Geraldo Luiz 

Mascarenhas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 112/113 e 120/121).  
134 “Precipuamente, a mediação tem força em conflitos que envolvam relações continuadas – em que já houve um 

diálogo prévio – e que irão subsistir após o fim da demanda, visando [à] reconstrução das relações e 

manutenção da voz ativa das partes. (...) Possui finalidade maior do que simplesmente dar fim ao litígio, na 

medida em que visa também transformá-lo, de forma participativa, e restaurar a convivência pacífica entre as 

pessoas, mediante o diálogo e técnicas multidisciplinares” (HOLLERBACH, Amanda Torres; REGO, Bruno de 

Moraes. A Mediação Aplicada aos Litígios Coletivos sobre a Posse de Imóvel: Considerações sobre o Artigo 565 

do Novo Código de Processo Civil. In: A Mediação no Novo Código de Processo Civil. (Coord.) ALMEIDA, 

Diogo Assumpção Rezende de; PANTOJA, Fernanda Medina; PELAJO, Samantha. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 249/250); “A mediação não deve ser utilizada para todo e qualquer caso. Cada tipo de conflito tem uma 

forma adequada de solução, razão pela qual se deve, sempre que possível, tentar a combinação de métodos. 

Temos insistido na tese de que a mediação deve ser utilizada, prioritariamente para os relacionamentos 

interpessoais continuados. Em outras palavras; havendo um conflito, este pode se dar entre duas empresas 

(business to business – B2B); entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica (business to person – B2P); ou 

ainda entre duas pessoas físicas (person to person – P2P). Sendo um conflito entre duas pessoas físicas, é 

preciso investigar a natureza do relacionamento entre elas. Pode ser uma relação descartável (numa ação 

indenizatória oriunda de ato ilícito qualquer, como, por exemplo, num acidente de automóvel) ou numa relação 

continuada (aquela que vai subsistir, quer as partes queiram, quer não queiram, após a solução daquele conflito, 

como é o caso da convivência entre cônjuges, familiares, afins, vizinhos e associados). É exatamente aqui que, a 

meu juízo, reside a grande contribuição da mediação. De nada adianta a sentença de um juiz ou a decisão de um 

árbitro numa relação continuativa sem que o conflito tenha sido adequadamente trabalhado. Ele continuará a 
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exemplo, nos litígios familiares, em que independentemente da solução da controvérsia, os 

laços sanguíneos são perenes). 

 

Assim, recomenda-se a aplicação do instituto a litígios que envolvam sucessões, 

vizinhança, disputas entre cônjuges, entre outros, e não a casos pontuais e específicos, em que, 

uma vez alcançada a solução, os envolvidos não manterão contato futuro (como, por exemplo, 

em ação indenizatória proposta em razão de acidente de trânsito — para tais casos, 

recomenda-se o emprego da conciliação135). 

 

                                                                                                                                
existir, independentemente do teor da decisão e, normalmente, é apenas uma questão de tempo para que volte a 

se manifestar concretamente” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Mediação: A Redescoberta de um Velho 

Aliado na Solução de Conflitos. In: Acesso à Justiça e Efetividade do Processo. (Coord.) PRADO, Geraldo Luiz 

Mascarenhas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 123/124); “As partes normalmente recorrem à 

mediação quando acreditam razoavelmente que poderão chegar a um acordo com o auxílio de um terceiro 

desinteressado. A mediação também é usada quando as partes vão manter uma relação continuada após a 

resolução do conflito” (COOLEY, John W. A advocacia na mediação. Tradução de René Loncan. Brasília: Ed. 

Universidade de Brasília, 2001, p. 27); “Recomenda-se a mediação quando as partes têm uma relação que se 

perpétua no tempo, pois o que se quer, neste caso, é terminar com o conflito mas não com a relação, em que a 

solução heterocompositiva tornar-se-ia uma solução arriscada. Na mediação as partes conservam para si o 

controle sobre o resultado do conflito e compartilham a responsabilidade por sua existência e solução (...) A 

mediação societária é uma área nova, porém muito importante, pois as relações entre sócios são relações 

continuadas das mais difíceis. A empresa precisa funcionar e se as relações entre os sócios estão conturbadas é 

natural que esse fato impeça o sucesso empresarial, acarretando prejuízos a todos eles. A mediação societária 

abre espaço para a governança familiar, atividade de apoio essencial, que se constitui em outra atividade 

profissional” (CALMON, Petronio. Fundamentos da Mediação e da Conciliação. 2ª Ed. Brasília: Gazeta 

Jurídica, 2013, p. 116 e 124); “O mediador exerce um papel um tanto diverso. Cabe a ele servir como veículo de 

comunicação entre os interessados, um facilitador do diálogo entre eles, auxiliando-os a compreender as 

questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam identificar, por si mesmos, soluções consensuais 

que gerem benefícios mútuos. Ela é por isso mais indicada nos casos em que exista uma relação anterior e 

permanente entre os interessados, como nos casos de conflitos societários e familiares. A mediação será exitosa 

quando os envolvidos conseguirem construir a solução negociada do conflito” (DIDIER JR., Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª Ed. 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 274). 
135 “Outra diferença importante entre os institutos diz respeito à natureza do relacionamento. É corrente a 

opinião de que a mediação é técnica adequada para resolver conflitos envolvendo relações continuadas, 

enquanto a conciliação melhor se presta a solucionar contendas marcadas por um vínculo circunstancial. Pelo 

fato de inexistir nesta uma relação contínua entre as partes, não há que existir maiores esclarecimentos sobre o 

conflito. A discussão deve girar diretamente em torno da solução do problema (por exemplo, acidente de 

trânsito), e não sobre o relacionamento interpessoal (por exemplo, a relação de vizinhança). Por esta razão, 

entende-se que os conflitos a serem mediados são, em regra, de maior complexidade, porque envolve aspectos 

psicológicos. Nesta linha de raciocínio, percebe-se que o objeto imediato da mediação não é – como na 

conciliação – o acordo, mas a relação humana, o que faz das partes protagonistas de seu próprio destino” 

(NETTO, Fernando Gama de Miranda; MEIRELLES, Delton Ricardo Soares. Mediação Judicial no Projeto do 

Novo Código de Processo Civil (PL. 8.046/2010). In: Revista de Arbitragem e Mediação, ano 9, vol. 33. (Coord.) 

WALD, Arnoldo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 225).  
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Adicionalmente, a mediação é aplicável “às disputas policêntricas, com múltiplos 

pontos de tensão, que demandariam, na via jurisdicional, a instauração de diversos processos 

para solucioná-las, mas na mediação podem ser objeto de um único procedimento”136. 

 

Conflitos societários normalmente apresentam essas duas características: envolvem 

relações interpessoais continuadas e, como se observa a partir da experiência prática, 

comumente resultam em intrincadas batalhas judiciais, que culminam na propositura de uma 

série de processos distintos. 

 

Não por outro motivo, cada vez mais recomenda-se a utilização da mediação em litígios 

societários137, obtendo-se, em termos de pacificação real e perene da controvérsia, resultados 

muito mais satisfatórios do que nos casos em que a solução da controvérsia é imposta por 

decisão proferida por terceiros em processos judiciais ou procedimentos arbitrais (soluções 

adjudicadas). 

 

Neste sentido, posiciona-se a doutrina, à unanimidade:         

 

“Sócios ou sociedades eventualmente desfazem-se de uma relação antiga de 

sucesso e/ou parceria por conta de questões pontuais, às vezes pessoais, que 

ganham tamanha força que parecem cegar os envolvidos. Os resultados 

podem ser desastrosos. As pessoas podem não perceber que existem 

soluções possíveis de serem pensadas e elaboradas por elas próprias 

quando cuidadas em um ambiente seguro, confidencial e respeitoso (...) São 

conhecidos alguns casos de sócios que conseguiram pensar em novos 

modelos de negócio, conjuntamente com seus advogados, ao mesmo tempo 

em que eliminaram situações que os incomodavam. Muitos deles puderam 

construir na mediação o início de uma nova fase que, ao longo do tempo, foi 

consolidada. Alguns dos acordos previam um acompanhamento ao longo do 

tempo pelos advogados, até a maturação da confiança que foi abalada. Na 

                                         
136 ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; PANTOJA, Fernanda Medina. Técnicas e Procedimentos de 

Mediação no Novo Código de Processo Civil. In: A Mediação no Novo Código de Processo Civil. (Coord.) 

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; PANTOJA, Fernanda Medina; PELAJO, Samantha. Rio de Janeiro: 

Forense, 2015, p. 141. 
137 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 66. 
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mediação, os acordos podem ser muito amplos e envolver vários assuntos ao 

mesmo tempo”138. 

 

O Novo Código de Processo Civil traz inovações que refletem o fortalecimento — e 

reconhecimento da relevância — do instituto entre nós. 

 

A primeira já no art. 3º, § 3º, segundo o qual “a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial”.   

 

A segunda ao prever que estando a petição inicial em termos, o juiz designará audiência 

de mediação ou conciliação, com antecedência mínima de trinta dias, devendo ser o réu citado 

pelo menos 20 (vinte) dias antes de sua realização (NCPC, art. 334139). 

 

                                         
138 GROSMAN, Claudia Frankel; BAYER, Sandra Regina Garcia Olivan. As oportunidades da aplicação da 

mediação no âmbito empresarial. In: Mediação de conflitos: para iniciantes, praticantes e docentes.  (Coord.) 

ALMEIDA, Tania; PELAJO, Samantha; JONATHAN, Eva. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 384. 
139 “Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar 

do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

§ 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de 

mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. 

§ 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) 

meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. 

§ 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. 

§ 4o A audiência não será realizada: 

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; 

II - quando não se admitir a autocomposição. 

§ 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

§ 6o Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes. 

§ 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. 

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 

§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

§ 10.  A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e 

transigir. 

§ 11.  A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 

§ 12.  A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo 

mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte”. 
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De acordo com o NCPC, como uma solução negociada não pode ser imposta às partes, a 

audiência não será realizada “se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual” (CPC, art. 334, § 4º, I).  

 

Está-se, aqui, diante de inequívoca imprecisão legislativa, uma vez que a interpretação 

literal do dispositivo legal levaria à conclusão de que a audiência só não se realizará quando 

tanto o demandante, quanto o demandado, manifestarem expressamente desinteresse na 

tentativa de solução negociada.  

 

Todavia, por força do princípio da voluntariedade — aplicável à mediação e à 

conciliação por expressa disposição legal (art. 2º, § 2º140, da Lei nº 13.140/2015, Lei da 

Mediação) —, basta que uma das partes manifeste desinteresse para que a audiência não se 

realize. 

 

O § 5º do art. 334 do NCPC, estabelece o momento em que as partes devem manifestar o 

desinteresse pela audiência: “o autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência”. 

 

Adicionalmente, o art. 335 do NCPC, que dispõe sobre o oferecimento de defesa pelo 

réu, estabelece o seguinte: 

 

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: 

                                         
140 “Art. 2o A mediação será orientada pelos seguintes princípios:  

I - imparcialidade do mediador;  

II - isonomia entre as partes;  

III - oralidade;  

IV - informalidade;  

V - autonomia da vontade das partes;  

VI - busca do consenso;  

VII - confidencialidade;  

VIII - boa-fé.  

§ 1o Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à 

primeira reunião de mediação.  

§ 2o Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação”.  
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I -  da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; 

II – do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4º, inciso I”. 

 

A meu ver, a sistemática instituída pelo NCPC é criticável pelos mais variados aspectos.  

 

Em primeiro lugar, a mediação incidental, no início do procedimento — na qual, a teor 

do art. 335, I, do NCPC, somente após a última sessão de mediação é que começará a fluir o 

prazo para apresentação de defesa pelo réu —, possui o declarado propósito de conter a 

explosão de processos em trâmite perante os tribunais141. 

 

Ocorre que, além de parcialmente inócua — a demanda já terá sido proposta e, 

consequentemente, o aparato judicial movimentado —, a regra é ditada para atender mais à 

conveniência dos tribunais do que aos jurisdicionados. As recentes opções políticas feitas pelo 

legislador com o objetivo de conter o avanço da litigiosidade (como, por exemplo, a por vezes 

excessiva valorização dos precedentes judiciais), da qual faz parte a norma ora em comento, 

não se adapta ao primado dos direitos fundamentais inaugurado pela Constituição de 1988. 

 

Com efeito, no Estado Democrático de Direito, o acesso material à justiça deve ser 

amplo e irrestrito (CF, art. 5º, XXXV). Em se tratando da última trincheira de que dispõem os 

jurisdicionados para fazer valer os seus direitos, o Poder Judiciário deve estar sempre de 

                                         
141 “Mais ainda, é necessário entender o contexto em que o NCPC surge. Com cerca de 100 milhões de processos 

judiciais em curso, o Judiciário brasileiro passa por uma crise em que se criou um ciclo vicioso: o magistrado, 

extremamente assoberbado, tem dificuldades em dedicar-se, com a atenção merecida, a casos de maior 

complexidade; o jurisdicionado não consegue prestação jurisdicional no tempo e com a qualidade esperada; e a 

sociedade vive um profundo sentimento de impunidade, comprovando a máxima de que ‘a justiça que tarda já 

falhou’. [...] Como se vê, legislativo, judiciário e a sociedade brasileira aguardam, ansiosamente, a 

regulamentação, difusão e popularização dos famigerados métodos alternativos para solução de disputas, estas 

cada vez mais frequentes e, muitas vezes, desnecessariamente judicializadas (...) É preciso que se entenda e se 

respeite a importância dos Tribunais, deixando para eles a solução das questões que versem sobre direitos 

indisponíveis, ou aquelas que, de fato, não foram passíveis de solução pelos próprios protagonistas” (SOUZA, 

Mariana Freitas de; PIMENTEL, Wilson. Regulamentação dos mecanismos alternativos de solução de disputas. 

In: A mediação no Novo Código de Processo Civil. (Coord.) ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de; 

PANTOJA, Fernanda Medina; PELAJO, Samantha. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 286/287).  
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portas abertas, pronto a oferecer um processo justo e garantístico. Se há um aumento da 

litigiosidade, deve-se combater as suas causas — como exemplo, com o fortalecimento das 

agências reguladoras, o que poderia contribuir para a substancial redução do número de 

processos —, e não criar mecanismos artificiais para diminuir o número de demandas em 

curso. 

 

Em segundo lugar, o NCPC abre espaço para que o réu, mal-intencionado, retarde, com 

ares de legitimidade, o desfecho do processo. Isto porque, nos termos do art. 334, caput, do 

NPCP, a audiência de mediação ou conciliação será designada com no mínimo 30 (trinta) dias 

de antecedência — assoberbados de trabalho e com as pautas repletas, será frequente a 

designação de audiências pelos magistrados com antecedência de dois ou três meses, como 

ocorria nos processos que tramitavam pelo procedimento comum sumário, extinto pelo NCPC.  

 

Com isso, no melhor cenário possível (audiência designada com trinta dias de 

antecedência), o réu terá ao seu dispor a faculdade de retardar o processo em 20 (vinte) dias, 

na medida em que o art. 334, § 5º, do NCPC estabelece que o demandado deverá manifestar 

seu desinteresse na autocomposição “por petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência”. Nos termos do art. 335, II, do CPC, só então 

começará a contagem do prazo para oferecimento de defesa. 

 

Em terceiro lugar, o art. 334, § 12º, do NCPC, estabelece que “a pauta das audiências 

de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 

(vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte". 

 

Ora, a mediação é sabidamente um processo lento, cujas reuniões podem — e costumam 

— estender-se por longas horas, afigurando-se fundamental que se desenvolvam em um clima 

de calma e tranquilidade. É difícil conceber que possam ser profícuas se realizadas em 

ambiente tumultuado, com severas restrições de tempo, como será o caso142. 

                                         
142 Em 2005, muito antes, portanto, da elaboração e entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, 

encontrava-se afirmação do gênero em sede doutrinária: “seria um erro grave pensar em executar mediações em 

série, de forma mecanizada, como hoje, infelizmente, se faz com as audiências prévias de conciliação, nos 

juizados especiais e na justiça do trabalho (...) É imprescindível que exista uma forma de triagem e filtragem no 

início do processo conflituoso. Essa triagem deve ser feita de forma conjunta por todos os operadores do direito, 

dos advogados aos juízes. Um confronto de cunho eminentemente emocional é passível de solução mais 
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Em quarto lugar, em benefício da efetividade do processo — e da própria mediação —, 

seria de todo recomendável que a tentativa de autocomposição do litígio não suspendesse a 

tramitação da demanda — o que, na sistemática inaugurada pelo NCPC, em termos práticos 

ocorrerá.  

 

Dizendo-se de outro modo, a mediação deveria se desenvolver paralelamente ao 

processo, pois, quanto mais informações as partes tiverem, quanto mais provas forem 

produzidas (ou seja, quanto maior for a profundidade da cognição), melhores condições terão 

para avaliar suas chances de êxito na demanda e, consequentemente, a conveniência da 

celebração de acordo. 

 

Neste particular, não há como deixar de observar a incoerência do legislador.  

 

Explique-se: o Código de Processo Civil foi reformado a pretexto de emprestar maior 

efetividade ao procedimento (sendo a celeridade um dos seus aspectos) e, para tanto, uma das 

medidas adotadas foi a extinção do procedimento sumário — que igualmente contemplava a 

designação de audiência preliminar, oportunidade em que o réu apresentaria defesa (CPC, art. 

277143). Todavia, ao mesmo tempo em que agiu dessa forma, o legislador introduziu a 

realização de audiência prévia de mediação e conciliação no procedimento ordinário, com a 

                                                                                                                                
adequada se for submetido inicialmente à mediação. É necessário decompor os elementos psicológicos e 

jurídicos e examinar qual deles prepondera naquele caso específico, a fim de que se possa utilizar o ‘remédio’ 

adequado. Mais uma vez ressalto, a questão não é de divisão ou repartição de competências entre adjudicação e 

mecanismos de ADR’s, e muito menos de utilização generalizada de formas de solução alternativas, mas sim de 

combinação, mediante um racional e efetivo processo de triagem, no qual todos os jurisdicionados têm muito a 

ganhar” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Mediação: A Redescoberta de um Velho Aliado na Solução de 

Conflitos. In: Acesso à Justiça e Efetividade do Processo. (Coord.) PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 112).   
143 “Art. 277. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se o 

réu com a antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2º deste artigo, determinando o 

comparecimento das partes. Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro.  

§ 1º A conciliação será reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado por 

conciliador. 

§ 2º Deixando injustificadamente o réu de comparecer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

na petição inicial (art. 319), salvo se o contrário resultar da prova dos autos, proferindo o juiz, desde logo, a 

sentença. 

§ 3º As partes comparecerão pessoalmente à audiência, podendo fazer-se representar por preposto com poderes 

para transigir. 

§ 4º O juiz, na audiência, decidirá de plano a impugnação ao valor da causa ou a controvérsia sobre a natureza 

da demanda, determinando, se for o caso, a conversão do procedimento sumário em ordinário.  

§ 5º A conversão também ocorrerá quando houver necessidade de prova técnica de maior complexidade”.  
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agravante de que o prazo para apresentação de defesa só começará a fluir após a sua 

realização.  

 

De forma elogiável, o legislador introduziu no NCPC, como visto, a disposição do art. 

381, II, que prevê expressamente a possibilidade de se propor demanda probatória prévia nos 

casos em que “a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou 

outro meio adequado de solução de conflito”.  

 

Ou seja, de um lado, o NCPC reconhece a importância de as partes poderem avaliar suas 

chances de êxito na demanda à luz das provas existentes — o que, insista-se, favorece a 

autocomposição — e, de outro, cria incidente de mediação no início do procedimento, antes, 

portanto, da instrução probatória (antes mesmo de o autor tomar ciência dos argumentos de 

defesa do demandado). 

 

 A meu ver, o decreto de intervenção judicial na administração de sociedade pode ser 

uma ótima oportunidade para alcançar-se o objetivo de aplicar esse importante — e efetivo — 

método alternativo de solução de conflitos que é a mediação, a casos em que sua utilização 

verdadeiramente se justifica (como são os litígios societários), sem os inconvenientes da opção 

feita pelo legislador nos arts. 334 e 335 do NCPC, acima mencionados (designação de 

audiência prévia). 

 

Com a expressa ressalva de não ter visto proposição do gênero na escassa doutrina 

nacional — e farta estrangeira — existente sobre o tema (tampouco em sede jurisprudencial), 

parece-me profícuo admitir a possibilidade de o juiz, no decreto de intervenção, determinar a 

nomeação de interventor-mediador que, participando ativamente das atividades sociais e, 

possivelmente, beneficiando-se do contato direto com as partes envolvidas no litígio, teria 

oportunidade ímpar de facilitar o diálogo entre elas, contribuindo para uma pacificação mais 

célere, duradoura e efetiva do que se alcançaria com a decisão judicial a ser proferida ao final 

do processo judicial. 

 

Caso tenha-se restrições à nomeação de interventor que exerça exclusivamente a função 

de mediador, parece razoável aproveitar outras formas de intervenção para que o auxiliar do 
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juízo, desde que devidamente habilitado, aproveite a oportunidade para também desempenhar 

esse papel. 

 

O administrador-observador é um ótimo exemplo. Ao invés de limitar-se à colheita de 

informações, beneficiar-se-ia de todo o conhecimento adquirido — e tempo eventualmente 

disponível —, na tentativa de aproximação das partes.  

 

Na medida em que tanto o interventor, quanto o mediador (este último por força do art. 

2º da Lei de Mediação), são independentes e imparciais, inexistem óbices de qualquer natureza 

à conjugação das atividades que, pelo contrário, parecem perfeitamente complementares.  

 

A intervenção auxilia a mediação no amplo acesso a informações que o auxiliar do juízo 

terá — valiosíssimas na tentativa de alcançar-se uma solução negociada —, ao passo que a 

mediação auxilia a intervenção na medida em que aproxima o interventor das partes, 

diminuindo as resistências que um terceiro estranho à sociedade naturalmente enfrentará 

(sempre lembrando que o mediador deve ter grande habilidade e prática em lidar com relações 

humanas e sociais, o que ao menos tornará o convívio durante a intervenção mais agradável, 

na hipótese de a tentativa de acordo restar infrutífera).     

 

Em suma, trata-se de aproveitar da melhor maneira possível a necessidade de decretação 

desse remédio amargo e excepcional que é a intervenção, ou, como afirma o ditado popular, de 

transformar um limão em limonada, precipitando a solução negociada do litígio que, no 

comum dos casos, é como acabam se resolvendo as grandes disputas societárias.                          

 

3.4. Interventor executor de medidas concretas           

 

O interventor executor de medidas concretas possui poderes restritos à prática de 

determinados atos expressamente apontados no decreto de intervenção, não estando autorizado 

a realizar medidas extraordinárias, como a alienação de ativos, por exemplo.  

 

Está-se, aqui, diante de modalidade interventiva bastante útil em casos de abuso 

omissivo, mais especificamente no que diz respeito ao descumprimento de decisões 
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judiciais144. Nestas hipóteses, não há necessidade de se destituírem os administradores, desde 

que estes, naturalmente, continuem praticando os demais atos de gestão. 

 

Trata-se da providência prevista nos arts. 102145 e seguintes da Lei Antitruste que, como 

anteriormente mencionado, regulamenta a intervenção como mecanismo para obtenção do 

cumprimento de decisão emanada do Poder Judiciário em processos de execução judicial de 

decisões proferidas pelo CADE.  

 

O referido dispositivo legal, por sua vez, se equipara ao regramento da tutela específica 

das obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, previsto nos arts. 461 e 461-A146 do 

CPC de 1973 (arts. 497147, 499148, 500149, 536150 e 537151 do NCPC), também medidas 

executivas. 

                                         
144 Neste sentido, admitindo a nomeação de interventor executor de medidas concretas para dar cumprimento à 

decisão judicial, confira-se, por todos: TALAMINI, Eduardo. Tutelas mandamental e executiva lato sensu e 

antecipação de tutela ex vi do artigo 461, § 3º, do CPC. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). 

Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: RT, 1998, p. 150; MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela 

específica. São Paulo: RT, 2000, p. 77; WATANABE, Kazuo. Tutela antecipatória e tutela específica das 

obrigações de fazer e não fazer. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Reforma do Código de Processo 

Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 45.    
145 “Art. 102.  O Juiz decretará a intervenção na empresa quando necessária para permitir a execução 

específica, nomeando o interventor.  

Parágrafo único.  A decisão que determinar a intervenção deverá ser fundamentada e indicará, clara e 

precisamente, as providências a serem tomadas pelo interventor nomeado”.  
146 “Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o 

prazo para o cumprimento da obrigação. 

§ 1º Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na 

petição inicial, se lhe couber a escolha; cabendo ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo 

fixado pelo juiz. 

§ 2º Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e 

apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. 

§ 3º Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1º a 6º do art. 461”. 
147 “Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. 

Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a 

continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da 

existência de culpa ou dolo”. 
148 “Art. 499.  A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. 
149 “Art. 500.  A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para 

compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”. 
150 “Art. 536.  No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não 

fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela 

pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a 

busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. 
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O § 5º do art. 461 do CPC de 1973, estabelecia que “para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção de resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a 

requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo 

de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e 

impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial”. 

 

A interpretação gramatical do referido dispositivo não dá margem a dúvidas: o rol de 

medidas passíveis de adoção pelo magistrado para assegurar o cumprimento da obrigação in 

natura é meramente exemplificativo, entendimento confirmado pela doutrina, à 

unanimidade152. 

 

No NCPC, o legislador reproduziu a regra no art. 536, caput e § 1º, pondo fim, ainda, a 

antiga controvérsia doutrinária e jurisprudencial, acerca da possibilidade de o juiz decretar a 

                                                                                                                                
§ 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, 

observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. 

§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem 

judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. 

§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se 

o art. 525, no que couber. 

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de 

fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”. 
151 “Art. 537.  A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação 

e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: 

I - se tornou insuficiente ou excessiva; 

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento. 

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente. 

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, 

permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.   

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não 

for cumprida a decisão que a tiver cominado. 

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de 

fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”. 
152 “A notável valorização que se deu à busca da tutela específica está acentuada, sobretudo, nos dispositivos 

que conferiram ao juiz uma espécie de ‘poder executório genérico’, habilitando-o a utilizar, inclusive de ofício, 

além dos mecanismos ‘nominados’ nos §§4º e 5º, outros mecanismos de coerção ou de sub-rogação 

‘inominados’ que sejam aptos a induzir ou a produzir a entrega in natura da prestação devida ou de seu 

sucedâneo prático de resultado equivalente. Embora a lei refira que meio executivo eleito deve ser ‘suficiente e 

compatível’, é óbvio que há de ser também juridicamente legítimo. Assim, não se inclui na autorização do §5º a 

coação de caráter pessoal, só admissível, em nosso sistema, nas estritas hipóteses de ‘inadimplemento voluntário 

e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel’ (art. 5º LXVII, da CF)” (ZAVASCKI, Teori 

Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 140/141). 
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prisão do executado por crime de desobediência, ao prever, no § 3º, o seguinte: “o executado 

incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem 

judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência”.      

 

Pense-se, por exemplo, em processo judicial em que é proferida decisão determinando 

que os administradores de determinada empresa façam cessar a emissão de gases tóxicos na 

atmosfera no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de um milhão de 

reais. Regularmente intimados e decorrido o prazo imposto pelo juiz, a administração não dá 

cumprimento à determinação, o que motiva a prolação de nova decisão, majorando o valor das 

astreintes, medida que se revela igualmente infrutífera. 

 

Nos termos do art. 497 do CPC, o juiz está autorizado a adotar providência que assegure 

a obtenção de resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer ou não fazer 

descumprida. No caso, determinar o fechamento da fábrica certamente produziria tal efeito, 

todavia, ao menos em um primeiro momento, a medida não seria uma opção, por força do 

princípio da menor onerosidade (NCPC, art. 805153), segundo o qual “quando por vários meios 

puder se desenvolver a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para 

o executado”. 

 

Assim, antes de adotar essa medida extrema (último recurso no caso em tela), caberia ao 

magistrado, por exemplo, determinar a instalação de um filtro na fábrica que impedisse a 

emissão dos gases tóxicos na atmosfera. Caso a providência se revelasse igualmente ineficaz 

(a administração determinasse sua remoção), sem prejuízo do recurso à força policial e da 

aplicação das penalidades por crime de desobediência, poderia o juiz nomear um interventor 

para assegurar o cumprimento da decisão judicial154, tudo com fundamento no art. 536, caput 

e § 1º, do NCPC. 

 

O Livro II do NCPC (arts. 771 e seguintes), dispõe sobre o “processo de execução”. O 

Capítulo IV do Livro II do NCPC, por sua vez, cuida da “execução por quantia certa” (arts. 

                                         
153 “Art. 805.  Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo 

modo menos gravoso para o executado. 

Parágrafo único.  Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios 

mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. 
154 FONSECA, Priscila Corrêa da. Suspensão de deliberações sociais. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 134.  
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824 e seguintes), sendo certo que a Seção III deste Capítulo trata da “penhora, do depósito e 

da avaliação” (arts. 831 e seguintes). 

 

Pois bem, em determinados dispositivos legais insertos na referida Seção III, o 

legislador faz expressa referência à possibilidade de nomeação, pelo juiz, de “administrador” 

ou “administrador-depositário”.  

 

A despeito da adoção de nomenclatura diversa da utilizada nesta tese, pode-se afirmar 

que tais auxiliares do Poder Judiciário exercem funções típicas do interventor executor de 

medidas concretas. 

 

A menção a essa figura surge em diversos dispositivos legais: (i) art. 861 do NCPC, que 

dispõe sobre a “penhora das quotas ou das ações das sociedades personificadas”, sendo certo 

que o § 3º da norma autoriza o juiz a nomear, para fins de liquidação das quotas penhoradas, 

“administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação”155; (ii) art. 

862 do NCPC, que trata da “penhora de empresa, de outros estabelecimentos e de 

semoventes”, cujo caput estabelece que “quando a penhora recair em estabelecimento 

comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em 

construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 

                                         
155 “Art. 861.  Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará 

prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: 

I - apresente balanço especial, na forma da lei; 

II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; 

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, 

depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. 

§ 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital 

social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. 

§ 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão 

adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. 

§ 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou 

da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. 

§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações 

liquidadas: 

I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por 

doação; ou 

II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. 

§ 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição 

das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a 

sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações”. 
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(dez) dias o plano de administração”156; (iii) art. 866 do NCPC, que dispõe sobre a “penhora 

de percentual de faturamento de empresa”, cujo § 2º prevê que “o juiz nomeará 

administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e 

prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos 

balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”157; (iv) arts. 867 a 

869158 do NCPC, que dispõem sobre a “penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou 

imóvel”, sendo certo que o art. 868, caput, estabelece que “ordenada a penhora de frutos e 

                                         
156 “Art. 862.  Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em 

semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe 

que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração. 

§ 1o Ouvidas as partes, o juiz decidirá. 

§ 2o É lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz 

homologará por despacho a indicação. 

§ 3o Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá 

recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador. 

§ 4o Sendo necessário afastar o incorporador da administração da incorporação, será ela exercida pela 

comissão de representantes dos adquirentes ou, se se tratar de construção financiada, por empresa ou 

profissional indicado pela instituição fornecedora dos recursos para a obra, devendo ser ouvida, neste último 

caso, a comissão de representantes dos adquirentes”. 
157 “Art. 866.  Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação 

ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento 

de empresa. 

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não 

torne inviável o exercício da atividade empresarial. 

§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e 

prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes 

mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. 

§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao 

regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel”. 
158 “Art. 867.  O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a 

considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado. 

Art. 868.  Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será 

investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, 

perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas 

e dos honorários advocatícios. 

§ 1o A medida terá eficácia em relação a terceiros a partir da publicação da decisão que a conceda ou de sua 

averbação no ofício imobiliário, em caso de imóveis. 

§ 2o O exequente providenciará a averbação no ofício imobiliário mediante a apresentação de certidão de 

inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial. 

Art. 869.  O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte 

contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função. 

§ 1o O administrador submeterá à aprovação judicial a forma de administração e a de prestar contas 

periodicamente. 

§ 2o Havendo discordância entre as partes ou entre essas e o administrador, o juiz decidirá a melhor forma de 

administração do bem. 

§ 3o Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino pagará o aluguel diretamente ao exequente, salvo se houver 

administrador. 

§ 4o O exequente ou o administrador poderá celebrar locação do móvel ou do imóvel, ouvido o executado. 

§ 5o As quantias recebidas pelo administrador serão entregues ao exequente, a fim de serem imputadas ao 

pagamento da dívida. 

§ 6o O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas”. 
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rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será investido de todos os 

poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, 

perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, 

dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, ao passo que o art. 869, caput, prevê que 

“o juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte 

contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da 

função”.   

 

Como se vê, por destinar-se a garantir o resultado útil de execuções judiciais, sem, por 

outro lado, imiscuir-se nos atos de gestão, a nomeação de interventor executor de medidas 

concretas é, entre nós, a mais abordada em sede doutrinária — e a única que possui referência 

em dispositivos legais, direta ou indiretamente (no caso do art. 536, caput e § 1º, do NCPC) —

, ainda que a maior parte dos autores não utilize tal nomenclatura, tendo em vista a ausência de 

sistematização do tema em nosso país.            

 

3.5. Interventor cogestor  

 

O interventor cogestor detém poderes para representar a sociedade juntamente com a 

atual administração na prática de quaisquer atos de gestão, ordinários e extraordinários. A 

administração corrente perde a capacidade de representação isolada, ao menos em relação aos 

atos expressamente indicados pelo juiz no decreto de intervenção.  

 

Trata-se de modalidade interventiva mais invasiva que as anteriores, aplicável aos casos 

em que o conflito societário tenha atingido um nível que esteja pondo em risco a própria 

continuidade da empresa. 

 

Ainda assim, é mais branda do que a nomeação de interventor-administrador, podendo-

se afirmar, portanto, estar-se diante de uma forma intermediária de intervenção, que sempre 

que possível deve ser prestigiada em relação ao afastamento total da administração da 

sociedade, tornando menos traumática a pós-intervenção. 
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É fundamental que o juiz, no decreto de intervenção, fixe detalhadamente e com clareza 

as atribuições do interventor, o que além de facilitar a interação com os administradores 

eleitos, tende a minimizar eventuais ruídos na relação com estes, que, possível — e 

compreensivelmente —, podem se sentir desconfortáveis com a súbita presença de um terceiro 

estranho ao quadro social e administrativo. 

 

Nesta modalidade, convém que o interventor eleito pelo juiz seja uma pessoa de grande 

sensibilidade — e habilidoso socialmente —, capaz de compreender a necessidade de cuidar 

adequadamente das relações interpessoais com os membros da administração, única hipótese 

em que poderá extrair da intervenção sua máxima efetividade. 

 

O decreto de intervenção — que nesta modalidade, insista-se, possui destacada 

relevância — pode, por exemplo, limitar os poderes do interventor à prática de atos de 

representação ordinária, como o pagamento de tributos, salário dos funcionários e valores 

devidos a fornecedores. 

 

Como observa a doutrina, “a limitação a atos ordinários se ajusta aos casos em que um 

dos administradores se recusa a praticar atos essenciais ao interesse social (o abuso 

omissivo), permitindo que os demais administradores continuem a praticar em paralelo seus 

atos de gestão sem a interferência do Poder Judiciário”159. 

 

Há casos, ainda, em que a divergência entre os sócios poderá resultar na paralisia das 

atividades sociais, bastando pensar em sociedade gerida de forma compartilhada por dois 

sócios administradores. Nesta hipótese, poderá o decreto de intervenção estabelecer, por 

exemplo, que o interventor tenha voto de minerva em relação ao ato a ser praticado.    

 

Como afirma CARLOS SANDOVAL A. MOLINA: “frente a conflictos generados entre dos 

sócios y cogerentes que posean un poder compartido que afecta al ente incapacitándolo para 

tomar decisiones, resulta procedente la designación de um coadministrador, quien ejercerá la 

                                         
159 NUNES, Marcelo Guedes. Intervenção Judicial Liminar na Administração de Sociedades. In: CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (coord.). Poder de controle e outros temas de 

direito societário e mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 116. 
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representación y administración sociales juntamente com cualquiera de los gerentes”160-161, 

não sendo o caso de recorrer-se à medida extrema de afastamento da administração eleita, com 

a nomeação de interventor-administrador. 

 

3.6. Interventor-administrador          

 

A nomeação de interventor-administrador se faz necessária quando nem mesmo a 

cogestão revela-se suficiente para atender às necessidades do caso concreto. Esta é a mais 

agressiva e traumática modalidade de intervenção, na medida em que resulta no afastamento 

de todos os administradores, cuja atuação, contaminada pelo dissenso entre os sócios — ou 

por ilicitudes praticadas pelos próprios gestores —, estará comprometendo os interesses 

sociais.        

 

Trata-se de medida extrema, que importa severos riscos à própria sobrevivência da 

sociedade, razão pela qual só deve ser empregada em último caso, e concretizada com 

cuidado, de modo que não caracterize, em termos práticos, uma injustificada intromissão nos 

negócios sociais162.  

 

                                         
160 SANDOVAL, Carlos A. Molina. Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 

2003, p. 206. 
161 “Resulta procedente la designación de um coadministrador (para que ejerza la representatción y 

administración sociales junto com uno cualquiera de los gerentes) ante conflictos generados entre dos sócios y 

cogerentes com poder compartido e incapacidade consecuente para tomar decisiones (450); o cuando se censure 

el comportamiento de los administradores com relación al pago de honorários em infracción a la LSC, a 

irregularidades documentales, a la posible existência de deudas de envergadura, y otras ircunstancias de 

apreciable entidade (451); o cuando deriva de los informes presentados por el veedor, para preservar la 

integridade patrimonial de los involucrados y atento, además, a que el actor había incluído em sus pretensiones 

la declaración jurada de inoponibilidad de la personalidade jurídica de uma sociedade continuadora (452); o 

ante la comprobación por el veedor judicial de situaciones prima facie irregulares (v.gr., estados contables sin 

certificación de reservas facultativas; discrepância del monto del patrimônio neto; registración de perdidas sin 

explicación; carência de notas sobre las cuentas de los sócios; extravio de libros sociales; falta de reunión 

mensual del directorio) (453). Así también corresponde mantener la coadministración de uma sociedade si se há 

ocasionado perjuicio a la minoria, y no há sido superado el desorden societario, subsistiendo las 

irregularidades; aunque no apartando a los administradores actuales de sus funciones a fin de resguardar los 

derechos del sócio-actor y no provocar uma innecesaria y traumática inmixión del Tribunal em la actividad de 

um ente privado (454)” (VERÓN, Alberto Victor. Tratado de los conflictos societários. Buenos Aires: La Ley, 

2006, p. 512/513). 
162 SPINELLI, Luis Felipe. Exlusão de sócio por falta grave na sociedade limitada. São Paulo: Quartier Latin, 

2015, p. 265. 
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Dizendo-se de outro modo, sempre que a desinteligência entre os sócios ou a má 

conduta dos administradores puder ser sanada por outra via, inadequada será a nomeação de 

interventor-administrador.  

 

Isto porque, a medida, invariavelmente, deixa um rastro de prejuízos por onde passa — 

o só fato de terceiros tomarem ciência da nomeação de interventor provoca insegurança e 

abalos à imagem da sociedade163. 

 

Dependendo das necessidades do caso concreto, o interventor-administrador será 

investido em todos os poderes e atribuições dos administradores afastados — o decreto de 

intervenção deve prever expressamente a circunstância e, em qualquer caso, tais poderes não 

podem ser mais amplos do que os conferidos por lei e pelo contrato/estatuto social —, o que 

não significa, todavia, que receberá um cheque em branco para gerir a sociedade da maneira 

que melhor lhe aprouver.  

 

Neste particular, sugere-se a aplicação de regime análogo ao previsto no art. 660164 do 

Código de Processo Civil de 1939, que regulamentava as atribuições do liquidante judicial nos 

processos de dissolução total de sociedade165.  

                                         
163 “Por último, em la gran mayoría de los casos, la intromisión de um sujeto extraño en el órgano de 

administración (cuando no es necessário) lleva implícita um perjuicio a la sociedade. Ello así, pues implica la 

inmixión de um tercero em el seno societario. La sola presencia del interventor presume la existência de 

conflictos societários (al menos que los administradores la ponen em peligro). El conocimiento de esta situación 

por parte de los sujetos relacionados comercialmente a la sociedade perjudica los intereses de la sociedad. 

Origina en los terceiros ‘la incertidumbre y la alarma sobre la verdadeira situación de la sociedad’” 

(SANDOVAL, Carlos A. Molina. Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 2003, 

p. 206).     

164 “Art. 660. O liquidante deverá: 

I – levantar o inventário dos bens e fazer o balanço da sociedade, nos quinze (15) dias seguintes à nomeação, 

prazo que o juiz poderá prorrogar por motivo justo; 

II – promover a cobrança das dívidas ativas e pagar as passivas, certas e exigíveis, reclamando dos sócios, na 

proporção de suas cotas na sociedade, os fundos necessários, quando insuficientes os da caixa; 

III – vender, com autorização do juiz, os bens de fácil deterioração ou de guarda dispendiosa, e os 

indispensáveis para os encargos da liquidação, quando se recusarem os sócios a suprir os fundos necessários; 

IV – praticar os atos necessários para assegurar os direitos da sociedade, e representá-la ativa e passivamente 

nas ações que interessarem à liquidação, podendo contratar advogado e empregados com autorização do juiz e 

ouvidos os sócios; 

 V – apresentar, mensalmente, ou sempre que o juiz o determinar, balancete da liquidação; 

VI – propor a forma da divisão, ou partilha, ou do pagamento dos sócios, quando ultimada a liquidação, 

apresentando relatório dos atos e operações que houver praticado; 

VII – prestar contas de sua gestão, quando terminados os trabalhos, ou destituído das funções”. 
165 “Atos outros, que transcendam da administração ordinária, e que eventualmente também acarretem 

responsabilidades a sociedade (v.g., demissão de empregados, contratação de outros, rescisão de contratos, etc), 
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Sobre o tema, abra-se rápido parêntese: nos termos do art. 1.218, VII166, do CPC de 

1973, o processo de dissolução total de sociedades deveria observar o procedimento previsto 

nos arts. 655 a 674 do Código de Processo Civil de 1939. O Novo Código de Processo Civil 

revogou expressamente as disposições do referido art. 1.218, estabelecendo que os 

procedimentos especiais nele elencados que não tenham sido incorporados por lei, passam a 

submeter-se ao procedimento comum (NCPC, art. 1.046, § 3º167). 

 

A supressão do procedimento especial de dissolução total de sociedades é de todo 

criticável, como bem observam ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES FRANÇA e MARCELO 

VIEIRA VON ADAMEK:  

 

“Ocorre que, dadas as atividades desenvolvidas no processo pelo liquidante 

(as quais não se confundem com as de uma simples liquidação da sentença 

ou de mero acertamento do quantum debeatur, na exata medida em que 

envolvem atos jurídicos e materiais diversos tendentes à realização do ativo 

                                                                                                                                
serão precedidos também de autorização do juízo (...). No Brasil, não há previsão legal específica para a 

intervenção judicial no âmbito societário, daí a dificuldade de prescrever em abstrato a conduta do interventor, 

seus poderes e deveres, o prazo de duração da intervenção, etc. Evidentemente, essa dificuldade não dispensará 

o administrador provisório de proceder com cautela, honestidade, moderação e diligência. Entretanto, como se 

trata de providência de caráter provisório, é evidente que o prazo da administração provisória não poderá 

ultrapassar a prolação da sentença final, podendo perdurar por tempo menor, conforme deliberar o magistrado, 

à luz do que resultar da apuração dos fatos, que determinará. Por analogia, será conveniente equiparar os 

poderes da administradora provisória com os que a lei prevê para o liquidante (art. 660, do CPC antigo), com 

as adaptações que à ínclita magistrada parecerem cabíveis, à luz dos resultados das apurações que determinar, 

ou na conformidade das necessidades cotidianas da administração” (TJSP, AI nº 567.874-4, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Desembargador Relator Ariovaldo Santini Teodoro).   
166 “Art. 1.218. Continuam em vigor até serem incorporados nas leis especiais os procedimentos regulados pelo 

Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939, concernentes: 

(...) 

VII – à dissolução e liquidação das sociedades (arts. 655 a 674)”.  
167 “Art. 1.046.  Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos 

pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.  

§ 1o As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos 

procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início 

da vigência deste Código. 

§ 2o Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se 

aplicará supletivamente este Código. 

§ 3o Os processos mencionados no art. 1.218 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, cujo procedimento ainda 

não tenha sido incorporado por lei submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código.  

§ 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a 

referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. 

§ 5o A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica observará a antiguidade da 

distribuição entre os já conclusos na data da entrada em vigor deste Código”.  
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social, pagamento do passivo e partilha do saldo entre os sócios, com a 

prestação final de contas), era recomendável que houvesse regras 

específicas para tratar da matéria. Era importante, pois, que se 

mantivessem regras disciplinadoras de um procedimento especial para a 

dissolução total de sociedades, na sua etapa de liquidação. Não foi o que o 

legislador fez (...) lamenta-se que no afã de inovar, o legislador se tenha 

esquecido de disciplinar aquilo que realmente clamava por regras 

próprias”168. 

   

Em paralelo, o Novo Código de Processo Civil introduziu procedimento especial para as 

ações de dissolução parcial de sociedade, regulamentando-o nos arts. 599 a 609. Fecho 

parêntese. 

 

Como se infere das disposições do art. 660 do Código de Processo Civil de 1939, a 

prática de atos extraordinários de gestão (mais especificamente a alienação de ativos, nos 

termos do inciso III), pressupõe prévia e expressa autorização judicial. Adicionalmente, o 

inciso IV do mesmo dispositivo legal estabelece que a contratação de advogados e 

empregados pelo liquidante deve dar-se “com autorização do juiz e ouvidos os sócios”. 

 

Trata-se de regra elogiável, na medida em que sua observância resultava na aplicação do 

denominado contraditório participativo — sobre o qual discorremos em tópico específico —, 

que além de legitimar democraticamente o processo judicial, contribui para o aprimoramento 

da qualidade das decisões proferidas. No caso, diante das complexas decisões estratégicas que 

o interventor (referendado por decisão judicial) terá que tomar, a oitiva das partes, que 

conhecem a atividade empresarial melhor do que ninguém, ganha especial relevância169. 

 

Inúmeras são as hipóteses — todas situações de extrema gravidade — que justificam a 

nomeação de interventor-administrador, com bem resume GALENO LACERDA:       

 

                                         
168 FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes e ADAMEK, Marcelo Vieira von. Da ação de dissolução 

parcial de sociedade: comentários breves ao CPC/2015. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 19/20.  
169 “O autor é sócio e ninguém melhor do que ele para fiscalizar a administração da sociedade” (TJSP, AI nº 

215.564-4, 4ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Narciso Orlandi). 
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“Trata-se de medida também cabível, sempre que a diretoria, ou 

determinado diretor ou administrador, locupletar-se com os bens sociais, 

dissipá-los, aliená-los fraudulentamente, negligenciar de maneira grave 

seus deveres em prejuízo da sociedade, ou usurpar funções mediante eleição 

ilegal. A cautela completar-se-á com nomeação provisória, pelo juiz, de 

administrador, que assumirá as funções da diretoria ou do diretor suspenso, 

até decisão definitiva da ação principal (de destituição, de dissolução da 

sociedade ou outra análoga)”170. 

 

Nada obsta — muito pelo contrário, comumente é recomendável —, que o juiz nomeie 

mais de um interventor-administrador, que podem ter especializações distintas e 

complementares, dependendo das necessidades apresentadas pelo caso concreto. Os 

interventores atuarão sempre no interesse da sociedade e em benefício dos sócios. 

 

3.7. Alteração da forma de intervenção 

 

Em se tratando de provimento de natureza cautelar, o juiz, como visto, está autorizado a 

nomear interventor ainda que a parte requeira providência diversa (modificação do pedido 

imediato). Da mesma forma, pode alterar a modalidade de intervenção inicialmente eleita, o 

que não raro ocorrerá e, a depender das circunstâncias envolvidas no caso concreto, pode ser 

de todo recomendável. 

 

A classificação das diferentes modalidades de intervenção é importante para a adequada 

compreensão e aplicação do instituto, todavia, em termos práticos, são os poderes conferidos 

ao interventor no decreto de intervenção e, principalmente, as necessidades do caso submetido 

à apreciação judicial — que não raro variam em curto espaço de tempo —, que estabelecerão 

os limites das atividades a serem exercidas pelo auxiliar do juiz. 

 

É possível que diferentes modalidades de intervenção se sobreponham — a nomeação 

de interventor-mediador é um bom exemplo do que ora se afirma. Desde que possua a devida 

                                         
170 LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 8. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, 

p. 237/238.  
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habilitação, todo e qualquer interventor nomeado judicialmente pode e deve fomentar o 

reestabelecimento da comunicação entre as partes, pondo fim às arestas existentes entre elas. 

Bem-sucedido em sua tarefa, contribuirá para uma solução negociada para o litígio, 

certamente a mais efetiva, permitindo aos litigantes dar continuidade às relações que mantêm 

entre si, em benefício da empresa e seus stakeholders.    

 

A atuação do interventor — que, insista-se, passa a viver o dia a dia da sociedade —, é 

bastante intensa e dinâmica, sendo perfeitamente possível, por exemplo, que um interventor-

observador tome conhecimento de desvios de recursos praticados pelos administradores que 

não eram de conhecimento do demandante, tampouco foram comunicados no processo 

judicial. Em casos tais, o juiz está autorizado a modificar o decreto de intervenção, 

determinando o imediato afastamento dos administradores e a consequente ampliação do 

escopo da intervenção (o interventor-observador seria alçado à condição de interventor-

administrador171). 

 

Como afirma ELISABETTA SILVESTRI, “l’amministrator può formulare raccomandazioni e 

suggerire modifiche al decree che si rendano opportune, qualora sua mutata la aituazione di fato in 

base alla quale esso era stato emanato”172. 

 

 A fim de que o próprio interventor possa comunicar ao juiz a necessidade de adaptar os 

limites da sua atuação às necessidades do caso concreto, é necessário que haja um intenso 

intercâmbio de informações entre ele e o magistrado (por tratar-se de remédio excepcional, é 

fundamental que o juiz tenha consciência das consequências nefastas que a medida pode 

causar à sociedade e, consequentemente, da necessidade de acompanhar o processo mais de 

perto).    

 

                                         
171 A hipótese é reconhecida em sede doutrinária: “O juiz poderá determinar que o interventor nomeado assuma 

o controle total da empresa se, apesar das providências tomadas, um ou mais dos responsáveis pela 

administração da empresa continuarem a praticar atos que se oponham à livre ação do interventor, não lhe 

permitindo a execução específica da obrigação” (JÚNIOR, José Cretella. Comentários à Lei Antitruste. 2ª Ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 137). 
172 SILVESTRI, Elisabetta. Problemi e prospettive di evoluzione nell’esecuzione degli obblighi di fare e di non 

fare. Rivista di Diritto Processuale 1. 1981, p. 51. No mesmo sentido: “o próprio interventor nomeado pode 

comunicar ao juiz que a forma ditada pelo decreto se mostra inoportuna em razão da resistência dos 

administradores sociais, por exemplo” (PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas urgentes no direito societário. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 256). 
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O estabelecimento de um canal de comunicação ágil e frequente entre interventor e o 

Poder Judiciário é de todo recomendável, sobretudo nas hipóteses de nomeação de 

interventor-administrador. Mais que isso, como serão praticados atos de gestão, o diálogo com 

as partes é igualmente importante.  

 

Em outras palavras, é fundamental a observância, de forma ampla e irrestrita, do 

contraditório participativo (diálogo franco e aberto entre as partes, interventor e magistrado), 

nas hipóteses de intervenção judicial na administração de sociedades. 

 

3.7.1. Contraditório participativo   

 

Alçado à garantia constitucional (CF, art. 5º, LV173), o contraditório materializa o 

princípio político da participação democrática no processo, legitimando as decisões judiciais 

ao assegurar que as partes tenham a possibilidade de influenciar eficazmente na formação da 

convicção do julgador. 

 

A fim de que tal finalidade seja alcançada, não se pode restringir o contraditório à mera 

possibilidade de as partes se manifestarem no processo, devendo-se transformá-lo em meio de 

efetiva comunicação entre litigantes, juiz, terceiros interessados e demais participantes, como 

perito, Ministério Público (nos casos em que atua como custos legis), amicus curiae e 

interventor judicial. 

  

Com efeito, a dialética processual se reverte em prol da boa qualidade da prestação 

jurisdicional174, devendo-se compreender o processo como mecanismo de intercâmbio de 

ideias, palco de diálogo franco em que “todos os interlocutores falam, ouvem, dizendo o que 

pensam e reagindo às opiniões dos outros, de tal modo que ao seu término cada um deles 

influiu nas ideias do outro e por elas foi também influenciado. A transformação do processo 

                                         
173 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
174 DINAMARCO, Cândido Rangel, Fundamentos do Processo Civil Moderno, Volume I, 2ª Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1987, p. 90. 
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em instância de diálogo certamente exige um novo juiz, capaz não apenas de ouvir, mas 

também de escutar e falar”175. 

 

Como afirma MARCO GRADI, “come ognuno intende, la possibilità di partecipare in 

concreto alla formazione del convincimento del giudice favorisce senza dubbio il formarsi di 

decisioni ‘giuste’, tanto che, come è stato osservato, laddove non vi sia la possibilità del 

contraddittorio, non può nemmeno propriamente parlarsi di processo”176. 

     

Em suma, o contraditório deixa de contemplar exclusivamente a possibilidade de 

manifestação, passando a configurar atividade de colaboração dos atores do processo para a 

justa solução do litígio177. 

 

Desde que, evidentemente, guardem relação com o objeto litigioso, quanto mais 

elementos de fato e de direito forem trazidos aos autos, maior será a profundidade da cognição 

exercida pelo julgador178, o que o aproximará da correta reconstituição dos fatos179 e da 

adequada aplicação das regras jurídicas à espécie. 

 

Diante da função colaborativa do contraditório, deve-se ampliar o espectro de atuação do 

interventor, por tratar-se de um terceiro imparcial, desinteressado, cuja intervenção não se 

                                         
175 GRECO, Leonardo, O Princípio do Contraditório, in Estudos de Direito Processual, Editora Faculdade de 

Direito de Campos, RJ: 2005, pp. 554/555. 
176 GRADI, Marco, Il Principio Del Contraddittorio e Le Questioni Rilevabili D’Ufficio, Revista de Processo, 

Volume 186, RT, SP: 2010, p. 110. 
177 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. A garantia do contraditório. Revista Forense, Vol. 346. Rio 

de Janeiro: 1999, p. 10 e seguintes. 

178 Sobre o tema, WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3ª Ed. São Paulo: DPJ Editora, 2005. 
179 Neste particular, concordamos plenamente com a lição de CASSIO SCARPINELLA BUENO: “A busca de 

uma ‘verdade real’, em regra, é atribuída ao processo penal. É naquele ramo do direito processual, lê-se com 

frequência, que o magistrado deve preocupar-se com a busca da ‘verdade’ que mais se pareça com aquilo que, 

realmente, ocorreu no mundo dos fatos. É comum ler que ao processo civil é suficiente a busca da verdade 

‘formal’, assim compreendida a ‘verdade dos autos’, aquilo que, em função da iniciativa das partes, é levada aos 

autos e, nessa exata proporção, é passível de apreciação pelo magistrado. Somos daqueles que repudiam essa 

distinção. No estágio atual da evolução do pensamento do processo civil não há mais como admitir deva ele se 

contentar com uma outra verdade que não aquela que corresponda, na medida do possível, àquilo que realmente 

ocorreu ou está para ocorrer no mundo dos fatos e, por isso mesmo, dá ensejo à propositura da ação. Se o que 

se busca no processo penal é uma ‘verdade real’, é essa mesma verdade que deve motivar o processo civil. O 

processo é público, e os compromissos do juiz com a sociedade também o são, trate-se de processo voltado à 

aplicação da lei penal ou da lei não penal. A distinção entre ‘verdades’ não justifica a distinção desses — e de 

outros — ramos do direito processual. Os valores constitucionais a serem realizados pelo processo, civil ou 

penal, são os mesmos. O ‘modo de ser’ do processo é um só, totalmente vinculado à Constituição Federal” 

(BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: 

Saraiva, 2006, pp. 58/59). 
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destina a colaborar para que uma das partes reste vencedora, e sim para o cumprimento de 

decisões judiciais, para a adequada solução do litígio, bem como para a efetividade do 

processo. 

 

Seria ingênuo imaginar que com a simples positivação do princípio da lealdade 

processual (CPC, art. 14, II180, reproduzido no art. 77 do NCPC181), os litigantes passariam a 

ser absolutamente transparentes quanto à forma com que se sucederam os fatos e seus 

desdobramentos jurídicos. No mundo real, salvo raras exceções, o que se vê são as partes 

narrando os fatos da maneira que melhor atende aos seus interesses, o que obriga o juiz, com o 

auxílio dos poderes instrutórios que lhe são conferidos, a montar esse autêntico quebra-cabeça 

sozinho. 

  

Manifestações de um terceiro imparcial e, ainda por cima, que esteja em contato direto 

com os fatos — e muitas vezes com as próprias partes —, contribuem sobremaneira para a 

adequada solução do caso e para a tomada de complexas decisões empresariais (notadamente 

nos casos do interventor cogestor e, principalmente, do interventor-administrador), o que torna 

de todo relevante uma ativa e efetiva comunicação do interventor com os demais atores do 

processo. 

                                         
180 “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: 

I – expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

II – proceder com lealdade e boa-fé; 

III – não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; 

IV – não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito; 

V -  cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos 

judiciais, de natureza antecipatória ou final. 

Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do 

disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser 

fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo 

paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita 

sempre como dívida ativa da União ou do Estado”. 
181 “Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: 

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; 

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à 

sua efetivação; 

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; 

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”. 
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Observe-se, ainda, que o efetivo exercício do contraditório está intimamente relacionado 

à adequada fundamentação das decisões judiciais, igualmente alçada à condição de garantia 

constitucional (CF, art. 93, IX182), que permite aferir se as partes puderam, realmente, influir 

na formação da convicção do julgador. No caso, é fundamental que o juiz não deixe sem 

resposta os argumentos deduzidos pelos litigantes183 e pelo interventor, legitimando, com isso, 

suas decisões, pois afinal, por vezes, até mesmo “mentiras sinceras nos interessam”. 

                                         
182 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: 

(...) 

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 

sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 

advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação”. 
183 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Omissão judicial e embargos de declaração. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005. 
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IV. O INTERVENTOR JUDICIAL 

 

4.1. Natureza jurídica da intervenção 

 

O interventor judicial se amolda ao conceito de auxiliar da justiça, que abrange todos 

aqueles que atuam no processo subordinados ao juiz, de modo a contribuir para a plena 

realização da atividade jurisdicional (como se sabe, o magistrado, em suas atividades, é 

auxiliado por uma série de pessoas, como o escrivão, o perito, o intérprete e o interventor, 

entre outros).  

 

O art. 149184 do NCPC traz um rol meramente exemplificativo daqueles que exercem 

tais funções, o que possibilita o enquadramento do interventor nesta categoria.   

 

Sempre que nomeado, o interventor judicial será um auxiliar eventual do Juízo, na 

medida em que não é servidor do Poder Judiciário, sendo convocado pelo magistrado para 

prestar-lhe auxílio em caráter excepcional, como ocorre com peritos, por exemplo.   

 

É importante observar que a subordinação do interventor judicial ao juiz limita-se (i) ao 

cumprimento das atribuições estabelecidas no decreto de intervenção; (ii) à observância ao 

prazo de duração da medida; e (iii) à obrigação de prestar informações detalhadas na 

periodicidade estabelecida.  

 

Dizendo-se de outro modo, no que diz respeito à forma com que exercerá suas 

atribuições, o interventor possui ampla discricionariedade — desde que aja, naturalmente, no 

melhor interesse da sociedade —, exceção feita à prática de atos extraordinários de 

administração que, como visto, devem ser precedidos de prévia autorização judicial. 

 

4.2. Requisitos para a nomeação do interventor 

 

                                         
184 “Art. 149.  São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de 

organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o 

administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o 

contabilista e o regulador de avarias”. 
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 O interventor judicial deve ser um terceiro estranho ao processo e, consequentemente, 

ao litígio existente entre as partes. 

 

 Além de ser dotado de independência e imparcialidade (assim considerada a ausência 

de interesse em que qualquer dos litigantes reste vencedor da demanda), exige-se que o 

interventor possua inquestionável idoneidade moral e conhecimento técnico específico para o 

profícuo desempenho de suas funções185. 

 

 A ausência de capacitação técnica, por razões óbvias, constitui fato impeditivo à 

nomeação do interventor judicial, ainda que na modalidade mais branda de intervenção 

(interventor-observador).    

 

 Diante da inexistência de regras específicas em nosso ordenamento jurídico acerca da 

nomeação de interventor, sugere-se a aplicação analógica das disposições referentes à escolha 

do perito constantes do Novo Código de Processo Civil (arts. 156 a 158)186.  

 

                                         
185 RAMÍREZ, Jorge Orlando. Medidas cautelares. Buenos Aires; Depalma, 1976, p. 204. 
186 “Art. 156.  O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico. 

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos 

devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. 

§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede 

mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a 

conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a 

indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. 

§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a 

formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. 

§ 4o Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 e 467, o órgão 

técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação 

dos profissionais que participarão da atividade. 

§ 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é 

de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente 

detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. 

Art. 157.  O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua 

diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo. 

§ 1o A escusa será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, da suspeição ou do 

impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. 

§ 2o Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos 

para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, 

observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. 

Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar 

à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, 

independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de 

classe para adoção das medidas que entender cabíveis”. 
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 Inicialmente, cumpre observar que o NCPC, atendendo a antigo reclamo doutrinário187, 

traz importante inovação acerca das regras a serem observadas para a indicação do expert. 

Enquanto o CPC de 1973 adotava a regra da livre escolha, o NCPC vinculou-se à regra da 

escolha vinculada à lista fornecida pela corte.   

 

 Explique-se: na vigência da legislação anterior, o magistrado estava autorizado a 

livremente escolher um profissional de sua confiança para funcionar como perito, desde que 

possuísse “nível universitário” e estivesse “devidamente inscrito no órgão de classe 

competente” (CPC revogado, art. 145, § 1º), devendo comprovar sua especialização na matéria 

“mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos” (CPC revogado, art. 

145, § 2º188).   

 

 Na sistemática instituída pelo NCPC, os peritos serão nomeados entre profissionais 

legalmente habilitados e regularmente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o 

Juízo está vinculado. 

                                         
187 “Com fulcro nessas constatações, vemos a necessidade de reforma da sistemática adotada pela legislação 

processual brasileira para a escolha dos peritos no processo civil. A criação de rol de peritos pelos tribunais se 

afigura a solução mais adequada à realidade brasileira. É viável a criação de órgãos, na estrutura 

administrativa das cortes, responsáveis pela avaliação e seleção de profissionais para a criação da lista, a 

exemplo do setor recentemente criado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A seleção realizada por cada 

Tribunal deve considerar a experiência do profissional na realização de perícias, a sua atividade acadêmica, seu 

tempo de exercício da profissão, sua credibilidade nos órgãos de classe e nas instituições científicas, etc. É 

importante que sejam fixados na lei os critérios de seleção e avaliação, para que haja um tratamento uniforme e 

a garantia de que o profissional cadastrado seja capaz de exercer adequadamente a atividade exigida pela 

perícia (...) O socorro à relação de peritos divulgada pelo tribunal ao qual o juiz está filiado deve ser a regra, 

sendo vedada a nomeação de profissional ausente da lista quando outro nome lá constante é passível de ser 

indicado para a realização da perícia (...) O cadastro dos peritos deve ter prazo de validade, uma vez que a 

ciência está em constante evolução. De nada adianta a avaliação no momento de inscrição se o profissional não 

busca se atualizar. É necessário que exista uma forma de reavaliação quando o candidato solicitar a renovação 

do cadastro” (ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A prova pericial no processo civil: o controle da 

ciência e a escolha do perito. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 160/163); “Para manter um padrão mínimo de 

qualidade, este credenciamento [credenciamento dos peritos perante os Tribunais] deveria ser precedido de 

algum tipo de avaliação. Os peritos deveriam ser submetidos a testes, provas, que lhes comprovassem a 

capacidade, e os laboratórios sujeitos a inspeções para averiguar as condições e a qualidade dos equipamentos” 

(CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Prova científica: exame pericial do DNA. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2007, p. 135/136). 
188 “Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 

perito, segundo o disposto no art. 421. 

§ 1º Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de 

classe competente, respeitado o disposto no Capítulo VI, seção VII, deste Código. 

§ 2º Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do 

órgão profissional em que estiverem inscritos. 

§ 3º Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos 

anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz”. 
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 Nos termos do art. 156, § 2º, do NCPC, “para formação do cadastro, os tribunais 

devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou 

em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de 

classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para 

a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados”. 

 

 O § 3º do mesmo dispositivo legal, por sua vez, estabelece que “os tribunais realizarão 

avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação 

profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados”. 

 

 A regra é salutar, já que como a ciência está em constante evolução, a aferição do 

conhecimento do profissional por ocasião da realização do cadastro não assegura que anos 

depois, quando ocorrer a perícia, continuará atualizado e, portanto, apto ao exercício de suas 

funções. 

 

 RAMIRO PODETTI salienta que “como no existe una profesión u oficio que pueda 

considerarse particularmente apto para esta función, no existen listas y los jueces tienen 

amplia libertad para designarlos”189. 

 

 A observação é pertinente, a despeito de parecer incorreta a conclusão de que o juiz 

possui ampla liberdade para nomear o interventor. Apesar de inexistir uma lista — ou 

capacitação específica — para o desempenho da atividade de interventor provisório, deve o 

magistrado se socorrer do cadastro de economistas, administradores ou engenheiros, por 

exemplo, avaliando seus respectivos currículos e a experiência pregressa como 

administradores de empresas.    

 

 Mas não é só. Diante da complexidade da escolha e dos efeitos catastróficos para a 

empresa que uma nomeação equivocada pode produzir, o juiz deve sempre que possível 

consultar terceiros em busca de referências sobre o candidato a interventor e, principalmente, 

                                         
189 PODETTI, J. Ramiro. Derecho procesal civil comercial y laboral – IV, Tratado de las medidas cautelares. 

Buenos Aires: Ediar, 1956, p. 239. 
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entrevistá-lo antes da nomeação, dando tanta importância a aspectos humanitários de sua 

personalidade quanto à sua formação acadêmica. 

 

 Como dito em capítulo anterior, é absolutamente natural que o interventor — na 

condição de terceiro estranho ao corpo social, cuja presença foi imposta por decisão judicial 

—, ao menos em um primeiro momento, enfrente determinado nível de desconfiança e 

resistência de seus pares. Por isso, quanto mais habilidoso socialmente ele for, quanto mais se 

preocupar em cuidar das novas relações, sendo duro com os problemas e afável com as 

pessoas, maiores as chances de a intervenção render bons frutos. 

 

 O art. 107 da Lei Antitruste — também aplicável por analogia à nomeação de 

interventor em todo e qualquer processo judicial —, determina que “o juiz poderá afastar de 

suas funções os responsáveis pela administração da empresa que, comprovadamente, 

obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor, devendo eventual 

substituição dar-se na forma estabelecida no contrato social da empresa”190. 

 

 O art. 11 do mesmo diploma legal estabelece, ainda, que “todo aquele que se opuser 

ou obstaculizar a intervenção ou, cessada esta, praticar quaisquer atos que direta ou 

indiretamente anulem seus efeitos, no todo ou em parte, ou desobedecer a ordens legais do 

interventor será, conforme o caso, responsabilizado criminalmente por resistência, 

desobediência ou coação no curso do processo, na forma dos arts. 329, 330 e 344 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”.       

 

 Como se vê, existem regras destinadas a afastar eventuais resistências à atuação do 

interventor (que devem ser utilizadas sempre que necessário), ainda assim, sugere-se que o 

profissional indicado evite ao máximo sua utilização, valorizando o convencimento em 

detrimento da força.  

                                         
190 “Art. 107.  O juiz poderá afastar de suas funções os responsáveis pela administração da empresa que, 

comprovadamente, obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor, devendo eventual 

substituição dar-se na forma estabelecida no contrato social da empresa.  

§ 1o Se, apesar das providências previstas no caput deste artigo, um ou mais responsáveis pela administração da 

empresa persistirem em obstar a ação do interventor, o juiz procederá na forma do disposto no § 2o deste artigo.  

§ 2o Se a maioria dos responsáveis pela administração da empresa recusar colaboração ao interventor, o juiz 

determinará que este assuma a administração total da empresa”.  
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 Por fim, não se pode deixar de tecer duas últimas considerações acerca da escolha do 

interventor. 

 

 A primeira refere-se ao disposto no art. 106, § 2º, da Lei Antitruste, que estabelece ser 

obrigatória a substituição do interventor quando “incorrer em insolvência civil”191, 

autorizando a conclusão de que a idoneidade financeira é outro requisito indispensável à 

nomeação do interventor judicial que, em determinados casos, responderá civilmente por 

danos causados à sociedade (o tema é objeto do Capítulo VI desta tese).   

 

 A segunda, como visto anteriormente, diz respeito à regra inserta no art. 475192 do 

NCPC, que prevê que caso a perícia abranja mais de uma área de conhecimento, o juiz estará 

autorizado a nomear peritos com especializações distintas, o mesmo se dando em relação aos 

interventores provisórios.    

 

4.3. Negócio jurídico processual: escolha do interventor por convenção das partes 

 

 Como adverte  CARLOS A. MOLINA SANDOVAL, a nomeação do interventor “se trata, 

indudablemente, de una designación muy delicada y en la que el tribunal debe dar tantas o 

mayores pruebas de prudencia que en la decisión misma de intervenir”193. 

 

 De fato, a escolha do interventor é das decisões mais complexas que o magistrado será 

instado a tomar no processo, tratando-se de medida que pode selar em caráter definitivo o 

destino da própria empresa, para o bem ou para o mal, sobretudo nas modalidades mais 

invasivas (notadamente a nomeação de interventor-administrador). 

                                         
191 “Art. 106.  A intervenção judicial deverá restringir-se aos atos necessários ao cumprimento da decisão 

judicial que a determinar e terá duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias, ficando o interventor responsável 

por suas ações e omissões, especialmente em caso de abuso de poder e desvio de finalidade.  

§ 1o Aplica-se ao interventor, no que couber, o disposto nos arts. 153 a 159 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976.  

§ 2o A remuneração do interventor será arbitrada pelo Juiz, que poderá substituí-lo a qualquer tempo, sendo 

obrigatória a substituição quando incorrer em insolvência civil, quando for sujeito passivo ou ativo de qualquer 

forma de corrupção ou prevaricação, ou infringir quaisquer de seus deveres”.  
192 “Art. 475.  Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o 

juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico”. 
193 SANDOVAL, Carlos A. Molina. Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 

2003, p. 191/192.  



 

99 

 

 

 É induvidoso que por mais provas e informações de que disponha o juiz, ninguém 

conhece melhor as nuances das atividades exercidas pela sociedade do que os próprios 

litigantes, que, a um só tempo — e não por coincidência —, são também os maiores 

interessados no desfecho do processo. 

 

 Por tais motivos — e prestigiando-se o princípio da efetividade do processo194 —, é de 

todo recomendável que as partes recobrem momentaneamente a racionalidade, dando uma 

trégua no litígio, a fim de promover indicação conjunta do interventor judicial que considerem 

possuir maior aptidão para o exercício das atribuições indicadas no decreto de intervenção.      

 

 A legislação processual em vigor contém mecanismos que permitem alcançar esse 

objetivo. Neste sentido, confira-se a regra constante do art. 190 do Novo Código de Processo 

Civil: 

 

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças 

no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar 

sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou 

durante o processo. 

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade 

das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente 

nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em 

que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade”.   

 

 Está-se, aqui, diante de importante inovação trazida pelo NCPC, que, como se vê, 

autoriza as partes, dentro de certos limites traçados pelo próprio dispositivo legal195, a 

                                         
194 Capacidade que o processo tem de alcançar o objetivo a que se propõe: garantir que com a observância às 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a tutela jurisdicional entregue às partes tudo e 

exatamente aquilo que receberiam caso a obrigação houvesse sido espontaneamente adimplida, tudo em razoável 

lapso temporal. 
195 As condições para a validade do negócio processual são as seguintes: (i) partes capazes (incapazes, ainda que 

assistidos ou representados, não possuem aptidão para celebrar negócios processuais); (ii) a causa deve versar 

sobre direito que admita autocomposição (note-se que o dispositivo legal, corretamente, não faz referência a 

“direitos indisponíveis”, pois nada obstante a indisponibilidade do direito material, há casos em que determinados 
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negociar sobre o processo, alterando suas regras, de modo que passem a se ajustar melhor às 

necessidades do caso concreto196.  

 

 Trata-se da denominada cláusula geral de negócios processuais (geral na medida em 

que se aplica a todo e qualquer ato processual, e não apenas a determinadas hipóteses já 

existentes na vigência do Código de Processo Civil revogado, como a possibilidade de as 

partes alterarem por manifestação conjunta de vontade a competência territorial para o 

processamento e julgamento da demanda, através da instituição em contrato da denominada 

cláusula de eleição de foro197). 

 

 A regra geral do art. 190 do NCPC se irradia por diversas normas específicas da nova 

legislação, entre elas o art. 471 (outra inovação do Código), que trata da perícia consensual, 

                                                                                                                                
aspectos admitem autocomposição, como em matéria de alimentos, por exemplo); (iii) o negócio processual não 

pode afastar normas cogentes inerentes ao modelo processual adotado em nosso país, como se daria, por 

exemplo, caso as partes convencionassem que o Ministério Público não interviria no processo como custus legis; 

(iv) negócios processuais não podem constar de contratos de adesão; e (v) não pode haver situação de manifesta 

desigualdade entre as partes.   
196 “O caput do art. 190 do CPC é uma cláusula geral, da qual se extrai o subprincípio da atipicidade da 

negociação processual. Subprincípio, porque serve à concretização do princípio de respeito ao autorregramento 

da vontade no processo, examinado no capítulo sobre as normas fundamentais do processo civil, neste volume do 

Curso. Dessa cláusula geral podem advir diversas espécies de negócios processuais atípicos. Embora o 

legislador tenha usado o verbo “convencionar” no caput e no parágrafo único, a cláusula geral permite 

negócios processuais, gênero de que as convenções são espécies, conforme visto. O negócio processual atípico 

tem por objeto as situações jurídicas processuais – ônus, faculdades, deveres e poderes (‘poderes’, neste caso, 

significa qualquer situação jurídica ativa, o que inclui direitos subjetivos, direitos potestativos e poderes 

propriamente ditos). O negócio processual atípico também pode ter por objeto o ato processual – redefinição de 

sua forma ou da ordem de encadeamento dos atos, por exemplos. (...) Não se trata de negócio sobre o direito 

litigioso – essa é a autocomposição já bastante conhecida. No caso, negocia-se sobre o processo, alterando suas 

regras, e não sobre o objeto litigioso do processo. São negócios que derrogam normas processuais – 

Normdisposition, conforme designação de Gerhard Wagner. Segue lista com alguns exemplos de negócios 

processuais atípicos permitidos pelo art. 190: acordo de impenhorabilidade, acordo de instância única, acordo 

de ampliação ou redução de prazos, acordo para superação de preclusão, acordo de substituição de bem 

penhorado, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para 

retirar o efeito suspensivo da apelação, acordo para não promover execução provisória, acordo para dispensa 

de caução em execução provisória, acordo para limitar número de testemunhas, acordo para autorizar 

intervenção de terceiro fora das hipóteses legais, acordo para decisão por equidade ou baseada em direito 

estrangeiro ou consuetudinário, acordo para tornar ilícita uma prova etc.” (JUNIOR, Fredie Didier. Curso de 

Direito Processual Civil – Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18ª 

Ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 381). 
197 “Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde 

será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a 

determinado negócio jurídico. 

§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. 

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, 

que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de 

preclusão”. 
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segundo a qual “as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento, desde que: I – sejam plenamente capazes; II – a causa possa ser resolvida por 

autocomposição”198. 

 

 A possibilidade de as partes, de comum acordo, escolherem o perito, igualmente veio 

em boa hora, tratando-se de reforma legislativa considerada necessária por significativa 

parcela da doutrina durante a vigência do Código de Processo Civil revogado (neste sentido, 

pode-se citar, por todos, EDUARDO CAMBI
199, ANTONIO DALL’AGNOL

200 e CARLA RODRIGUES 

ARAÚJO DE CASTRO
201).    

 

 Vê-se, portanto, que, seja em função da regra geral constante do art. 190 do NCPC ou 

em virtude da aplicação analógica à intervenção judicial das disposições referentes à prova 

pericial (NCPC, art. 471), é perfeitamente admissível — mais que isso, é recomendável — que 

as partes promovam em conjunto a indicação do interventor judicial. 

 

 Está-se, aqui, diante de excelente oportunidade para que o juiz exercite a regra do art. 

3º, § 3º, do NCPC, fomentando uma aproximação entre as partes que, possivelmente, 

culminará em desfecho negociado para o litígio. 

 

                                         
198 “Art. 471.  As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde 

que: 

I - sejam plenamente capazes; 

II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

§ 1o As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a 

realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. 

§ 2o O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo 

juiz. 

§ 3o A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz”. 
199 “Para poder o perito desfrutar da confiança tanto do juiz como das partes, seria recomendável que o 

magistrado, antes de nomear o perito, desse oportunidade para as partes se pronunciarem a respeito da pessoa 

que pretende indicar, podendo o julgador até facultar aos litigantes a sugestão de outros nomes e mesmo nomear 

aquele que fosse escolhido em comum acordo, salvo se existissem fundadas razões para questionar a sua 

idoneidade ou sua habilitação e experiências técnicas” (CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e 

relevância. São Paulo: RT, 2006, p. 241/242).     
200 DALL’AGNOL, Antonio. Comentários ao CPC. V. 2. Do processo de conhecimento: arts. 102 a 242. São 

Paulo: RT, 2000, p. 195. 
201 “Interessante é a solução dada pelo direito argentino, que permite às partes acordarem sobre a escolha dos 

peritos, substituindo a nomeação judicial. Nesse sentido, tal regra afasta o comprometimento que existe quando 

a escolha é feita por uma só das partes, pois, se o perito foi escolhido por ambas, não está vinculado a emitir 

parecer favorável a nenhuma delas. Por outro lado, se as partes escolheram tal perito, é por considera-lo pessoa 

idônea e isenta” (CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Prova científica: exame pericial do DNA. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 43).     
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4.4. Remuneração do interventor   

 

 A fixação dos honorários do interventor é um tema que se reveste de fundamental 

importância, na medida em que nenhum auxiliar eventual do Poder Judiciário exerce atividade 

profissional gratuita e, devido à complexidade e relevância das funções que o interventor 

exercerá, o sucesso da medida está diretamente relacionado à capacidade de se atrair um 

profissional de mercado experiente e bem preparado, o que pressupõe o pagamento de 

remuneração compatível com a praticada por empresas privadas de porte semelhante. 

 

 A Lei Antitruste é lacônica no que diz respeito à fixação dos honorários do interventor, 

estabelecendo o caput do art. 107 somente que “a remuneração do interventor será arbitrada 

pelo juiz”202. 

 

 O art. 465203 do NCPC, por sua vez, estabelece que após sua nomeação, o perito será 

intimado para em 5 (cinco) dias apresentar proposta de honorários (§ 2º, I), devendo as partes 

sobre ela se manifestar também em 5 (cinco) dias. Na sequência, o magistrado arbitrará o 

valor (§ 3º). 

 

                                         
202 “Art. 107.  O juiz poderá afastar de suas funções os responsáveis pela administração da empresa que, 

comprovadamente, obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor, devendo eventual 

substituição dar-se na forma estabelecida no contrato social da empresa”.  
203 “Art. 465.  O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. 

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: 

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; 

II - indicar assistente técnico; 

III - apresentar quesitos. 

§ 2o Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: 

I - proposta de honorários; 

II - currículo, com comprovação de especialização; 

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. 

§ 3o As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 

(cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.  

§ 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. 

§ 5o Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada 

para o trabalho. 

§ 6o Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de 

assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia”. 
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 Na forma do § 4º do mesmo dispositivo legal, o juiz poderá autorizar o pagamento de 

até cinquenta por cento dos honorários antecipadamente, no início dos trabalhos, e o restante 

após a entrega do laudo e a eventual prestação de esclarecimentos em audiência. Nos termos 

do § 5º, quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o magistrado está autorizado a reduzir 

a remuneração inicialmente arbitrada. 

 

 Determinados fatores devem influenciar o valor da remuneração do interventor, 

notadamente aqueles elencados no art. 85, § 2º, I a IV204, do NCPC — que norteiam a fixação 

dos honorários advocatícios de sucumbência —, a nosso ver aplicáveis à espécie por analogia: 

(i) o trabalho realizado — ou a modalidade de intervenção (o interventor-observador não 

auferirá a mesma remuneração do interventor-administrador); (ii) o tempo de duração da 

intervenção; (iii) o grau de zelo do interventor; (iv) a natureza e importância da causa (e das 

tarefas desempenhadas pelo interventor); e (v) o lugar da prestação do serviço. 

 

 Atendidos tais critérios, parece-nos oportuna a aplicação à intervenção das disposições 

atinentes aos honorários do perito — art. 465 do NCPC, acima transcrito —, o que resulta na 

necessidade de primeiramente ouvir-se a pretensão remuneratória do interventor, na sequência 

dar-se a oportunidade de as partes se manifestarem para, em seguida, o juiz fixar o valor dos 

honorários. 

 

 Parece-nos igualmente adequado condicionar o pagamento de metade do valor global 

dos honorários ao término da intervenção, estando o magistrado autorizado a reduzir — ou 

simplesmente não pagar — o montante, caso se constate que o interventor provisório não 

desempenhou adequadamente as suas atribuições. 

 

                                         
204 “Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, 

na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 

condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa, atendidos: 

I - o grau de zelo do profissional; 

II - o lugar de prestação do serviço; 

III - a natureza e a importância da causa; 

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. 
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 Como o tempo de duração da intervenção deve ser previamente estabelecido pelo 

decreto de intervenção, sugerimos que ao invés da liberação antecipada de metade do valor 

total dos honorários devidos, seja tal quantia fracionada em parcelas mensais, o que 

aproximará o interventor da realidade encontrada na iniciativa privada, além de promover 

maior alinhamento de interesses. 

 

 Em doutrina, há vozes como a de ALBERTO VICTOR VERÓN
205, que sugerem que parte 

da remuneração do interventor — notadamente dos interventores cogestores e administradores 

—, seja atrelada ao resultado apresentado pela sociedade (um bônus pelo sucesso da 

empreitada). 

 

 A solução não nos parece adequada, pois (i) não se pode perder de vista que o 

interventor é um auxiliar do Poder Judiciário, exercendo, portanto, atividade pública, 

incompatível com o modelo remuneratório sugerido; e (ii) ainda que assim não fosse, atrelar a 

remuneração do interventor ao resultado da sociedade poderia não apenas estimulá-lo a tomar 

decisões imediatistas, voltadas à obtenção de resultados de curto prazo, como fomentar uma 

gestão agressiva, potencializando os riscos para a empresa e as partes, justamente o que se 

pretende evitar com o decreto de intervenção (exige-se que o interventor seja sempre 

cauteloso e conservador ao longo de todo o processo de tomada de decisões). 

 

 Por fim, é importante identificar a quem incumbe o pagamento dos honorários devidos 

ao interventor. 

 

 Diante da natureza das atividades exercidas, sobretudo pelos interventores cogestor e 

administrador, que atuam sempre no interesse da sociedade, afigurar-se-ia legítimo questionar, 

                                         
205 “Los tribunales propendieron, en la regulación, a fijar los honorarios por debajo de los aranceles 

profesionales (533), considerando el tiempo de duración de sus funciones, la importância de los bienes y de la 

labor desempeñada (534), o resolviéndolo de acuerdo con el caso concreto y teniendo en cuenta las 

particularidades del caso (535) y, a veces, el monto de los ingresos (536). También se resolvió que el sistema de 

porcentaje sobre las ganancias obtenidas, parece — en general — más acorde com aquellos casos em que el 

resultado de la explotación se ve diretamente influído por las tareas del administrador (537), pero cuando se 

trata de una empresa de certa magnitude que constituye una universalidade organizada en funcionamento, con 

su correspondiente personal estable, y no dándose las circunstancias expressadas, parece más adecuado el 

critério de determinar los honorarios en una suma fija, teniendo em cuenta la envergadura de la tarea realizada, 

pero sin guardar una rígida correlación porcentual — directa — con los benefícios de la explotación” (VERÓN, 

Alberto Victor. Tratado de los conflictos societários. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 527/528). 
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em uma primeira reflexão sobre o tema, se a responsabilidade pelo pagamento de sua 

remuneração não seria da empresa. 

 

 Apesar de reconhecer a pertinência da dúvida, não vislumbro a existência de critérios 

objetivos que justifiquem subverter a regra geral aplicável aos ônus financeiros no processo, 

segundo a qual quem deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos 

honorários de sucumbência devidos ao advogado da parte contrária, além de reembolsar-lhe as 

despesas cujo pagamento adiantou (entre elas os honorários do interventor). 

 

 Trata-se do denominado princípio da causalidade, que norteia a condenação ao 

pagamento dos ônus sucumbenciais no processo206 (hoje expresso no art. 85, § 10º207, do 

NCPC). 

 

                                         
206 A parte que sucumbe no processo é aquela que deu causa à propositura da ação. Todavia, em determinadas 

hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito (geralmente quando a demanda é extinta em 

decorrência da perda do seu objeto — falta de interesse de agir superveniente), deve-se perquirir quem deu causa 

à propositura da ação para fins de fixação dos ônus sucumbenciais. A aplicação do princípio da causalidade é 

uníssona em sede jurisprudencial, como se infere dos seguintes precedentes: “Processual civil. Ação revisional. 

SFH. Reajustamento das prestações. Superveniente liquidação do contrato e adjudicação do imóvel. Perda do 

objeto da ação. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Condenação da autora ao pagamento dos 

honorários. Impossibilidade. Precedentes. À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios 

devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria 

perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa. Impossível imputar à parte autora os ônus da 

sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a 

pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe 

possa ser atribuído. Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp nº 188.743/SE, 2ª Turma, Rel. Ministro 

Francisco Peçanha Martins, julgado em 15.8.2002); “Processual civil. Agravo interno no agravo em recurso 

especial. Ação de obrigação de fazer. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Revisão. Óbice da 

súmula nº 7/STJ. Decisão mantida. 1. ‘Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do 

processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte 

que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios’ (AgRg no 

REsp n. 1.001.516/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014) 2. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, 

a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos 

autos, concluiu que não ficou demonstrado que o corréu teria dado causa à instauração do processo. Alterar 

esse entendimento é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp Nº 898.601/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 

julgado em 04.08.2016); “Processual civil. Ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de 

terraplanagem. Arbitragem. Cláusula compromissória. Extinção do processo pelo tribunal de origem sem 

resolução do mérito. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Aplicação. 1- Em observância ao princípio 

da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à 

instauração do processo deverá suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais. 2- Agravo regimental não 

provido” (STJ, AgRg no REsp nº 1519985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 18.08.2015).   
207 “Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 

(...) 

§ 10.  Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 
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 Em outras palavras, fiel às premissas estabelecidas nos capítulos anteriores — segundo 

as quais a nomeação de interventor constitui medida cautelar, concedida no bojo de processo 

judicial cuja propositura só se faz necessária diante da existência de pretensão resistida por 

uma das partes —, conclui-se que nas demandas em que a intervenção se fizer necessária, 

deve-se aplicar a regra geral consubstanciada no princípio da causalidade, condenando-se a 

parte que deu causa à propositura da ação a efetuar o pagamento dos honorários devidos ao 

interventor provisório. 

 

 A condenação virá ao final do procedimento em primeiro grau de jurisdição, por 

ocasião da prolação de sentença. Ocorre que, a nomeação do interventor frequentemente 

ocorrerá em cumprimento à decisão liminar, não sendo possível compelir o auxiliar da justiça 

a trabalhar sem a devida contraprestação.  

 

 Assim, aplicam-se ao caso as regras do art. 82208 do NCPC, referentes ao adiantamento 

de despesas no processo e posterior reembolso pela parte vencida (rectius: que deu causa à 

propositura da ação). 

   

4.5. Mecanismos de controle da atuação do interventor 

 

 Diante de todo o exposto — especialmente a excepcionalidade do decreto de 

intervenção e as graves consequências que pode ter para a sociedade —, é intuitiva a 

necessidade da adoção de critérios objetivos que auxiliem o juiz no controle das atividades 

exercidas pelo interventor209. 

                                         
208 “Art. 82.  Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas 

dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a 

sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. 

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. 

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 
209 Este tópico foi elaborado adaptando-se à intervenção judicial parte das conclusões alcançadas pela doutrina 

processual civil no estudo da adoção de mecanismos de controle da prova pericial. Analisamos as seguintes 

obras: TARUFFO, Michele. La prova scientifica nel processo civile. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 

Civile. Milano: Giuffrè Editore, 2005; PRADA, Ignacio Flores. La prueba pericial de parte en el processo civil. 

Valencia. Tirant Lo Blanch, 2005; CASTRO, Carla Rodrigues Araújo de. Prova científica: exame pericial do 

DNA. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007; ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende de. A prova pericial no 

processo civil: o controle da ciência e a escolha do perito. Rio de Janeiro: Renovar, 2011; DENTI, Vittorio. 

Scientificità dela Prova e Libera Valutazione del Giudice. Rivista di Diritto Processuale. Padova: CEDAM, v. 

XXVII. II serie. 1972.           
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 Neste sentido, pode-se afirmar que o controle sobre a intervenção começa antes mesmo 

da nomeação do interventor, na medida em que compete ao juiz, como visto, avaliar 

criteriosamente a capacitação técnica do profissional e sua idoneidade moral e financeira antes 

de nomeá-lo para o exercício de suas funções. 

 

 O controle também se dá a posteriori, como ocorre, por exemplo, ao aplicar-se por 

analogia a regra do art. 465, §§ 4º e 5º, do NCPC, segundo o qual o juiz pode condicionar o 

pagamento de cinquenta por cento da remuneração global devida ao perito à conclusão dos 

trabalhos, com a possibilidade de promover descontos caso a atividade não seja exercida de 

forma satisfatória.  

 

 Além do controle prévio e posterior, exige-se que o magistrado fiscalize de perto as 

atividades exercidas pelo auxiliar da justiça enquanto durar o trabalho.  

 

 Com esse objetivo, pode e deve determinar, no decreto de intervenção, a 

obrigatoriedade da apresentação de relatórios periódicos, nos quais o interventor deverá 

descrever minuciosamente as atividades desempenhadas, decisões tomadas e os fundamentos 

que o levaram a fazê-lo.  

 

 Adicionalmente, sempre que considerar oportuno, o magistrado está autorizado a 

convocar o interventor para a realização de audiências especiais, de modo que sejam prestados 

presencialmente — e perante as partes — esclarecimentos eventualmente cabíveis.  

 

 Em suma, exige-se que o juiz adote postura proativa nesse tipo de processo, 

reconhecendo a excepcionalidade do caso.  

 

 Em pleno século XXI, é inconcebível a figura do juiz que confia no interventor e se dá 

por satisfeito, de forma desinteressada e acrítica, com as informações que lhe são fornecidas 

nos relatórios. Em um momento que se afigura crucial para o processo — e sobretudo para a 

sociedade —, não se pode admitir que o magistrado se omita na apuração do grau de 

confiabilidade do trabalho desenvolvido pelo interventor. 
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 O juiz, evidentemente, não possui o mesmo conhecimento técnico do auxiliar da 

justiça, especialista em área diversa, todavia, essa circunstância em hipótese alguma pode 

servir de justificativa para eximi-lo da obrigação de fiscalizar adequadamente a atuação do 

interventor.  

 

 Assim, ao receber o relatório, é impositivo que examine a coerência lógica dos 

argumentos constantes do documento, que deve ser cuidadosamente elaborado e 

fundamentado pelo auxiliar do Juízo. Ou seja, não se exige que o juiz, de um dia para o outro, 

se transforme em especialista na administração de empresas, e sim que avalie se o interventor 

forneceu dados suficientemente confiáveis, sólidos e fidedignos para a verificação da correção 

de sua atuação. 

 

 Caso o juiz não se convença da consistência do relatório, deve imediatamente convocar 

o interventor para que preste esclarecimentos orais e, se o caso, revogar prontamente o decreto 

de intervenção (ou determinar a substituição do interventor), evitando-se, assim, o 

agravamento de eventuais prejuízos causados à efetividade do processo e, mais importante do 

que isso, à própria empresa. 

 

 É importante ressaltar que o juiz não está só no controle das atividades do interventor. 

A exemplo de todos os atos praticados no processo, a intervenção judicial se realiza sob a 

égide da garantia constitucional do contraditório, oportunizando-se às partes a possibilidade de 

impugnar o nome do profissional indicado pelo magistrado, os honorários por ele propostos, 

os relatórios apresentados, além de deverem comunicar prontamente ao juiz eventuais 

irregularidades que o auxiliar da justiça esteja praticando no dia a dia.  

 

 Essa participação intensa das partes é fundamental — afinal, ninguém conhece melhor 

do que elas as especificidades do objeto social —, prestando-se tanto à obtenção de um 

resultado mais profícuo e menos custoso da intervenção, como o adequado acertamento dos 

fatos. 
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 Está-se, aqui, diante da materialização da garantia constitucional do contraditório 

participativo que, como visto em tópico específico desta tese, deve ser prestigiado e exercitado 

em sua máxima intensidade em conflitos societários que exijam a adoção de medida extrema 

como a intervenção provisória.   

 

 O juiz controla a atividade do interventor e expõe suas conclusões na fundamentação 

da sentença, afigurando-se de suma importância que indique em pormenor as razões que o 

levaram a validar as atividades exercidas pelo interventor — só assim as partes reunirão 

condições adequadas para controlar a atividade do juiz e, consequentemente, do interventor, 

através da eventual interposição de recurso. 

 

 Por fim, ressalte-se, ainda uma vez, que em suas formas mais invasivas, exige-se do 

interventor a adoção de gestão conservadora210 e previsível, em que opte pela adoção de 

providencias usualmente eleitas por administradores de sociedades em situações análogas, o 

que certamente facilitará a adoção dos mecanismos de controle pelo juiz e pelas partes, 

minorando-se significativamente a exposição da empresa a riscos.

                                         
210 “Por ello, se deberá evitar adoptar medidas que no sean estrictamente necessárias para el cumplimiento de su 

función o que comprometan su imparcialidade respecto de las partes interessadas o puedan producir daño o 

menoscabo. La función del interventor debe ceñirse a sólo a las medidas que procuren el cabal cumplimiento de 

sus funciones. En este cometido, y atento ser um sujeto extraño al órgano de administración natural, deberá 

obviar cualquier actitud que implique un beneficio injustificado a algunos de los sócios. Asimismo, debe evitar 

cualquier perjuicio a la sociedad y a las partes. La actitud que debe assumir es la del buen hombre de negócios 

(art. 59, LS), standard nutrido de lealtad y buena fe (art. 1198, Cód. Civ.)” (SANDOVAL, Carlos A. Molina. 

Intervención judicial de sociedades comerciales. Buenos Aires: La Ley, 2003, p. 199). 
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V. O DECRETO DE INTERVENÇÃO 

 

5.1. Elementos essenciais 

 

 A análise dos arts. 102 e 106 da Lei Antitruste possibilita a identificação dos requisitos 

essenciais que a decisão judicial que decretar a intervenção deve observar, notadamente (i) 

fundamentação adequada; (ii) nomeação do interventor; (iii) indicação clara e precisa das 

providências a serem por ele adotadas (entre elas a elaboração de informes periódicos acerca 

da situação da empresa e das atividades exercidas pelo interventor); e (iv) prazo de duração da 

intervenção. 

 

 A fundamentação do decreto de intervenção decorre da garantia constitucional prevista 

no art. 93, IX, da Constituição Federal, permitindo às partes o exercício do indispensável 

controle acerca da observância, pelo magistrado, dos requisitos para a nomeação de 

interventor (idoneidade moral e financeira, capacitação técnica, independência e 

imparcialidade). 

 

 Adicionalmente, nos termos do art. 102, parágrafo único, da Lei Antitruste, a 

fundamentação é essencial para que o juiz determine, “clara e precisamente, as providências 

a serem tomadas pelo interventor nomeado”.  

 

 A despeito de a Lei Antitruste prever apenas a nomeação de interventor executor de 

medidas concretas, a regra aplica-se, por analogia, a todo e qualquer decreto de intervenção, 

afigurando-se fundamental para que o interventor exerça adequadamente as suas funções — e 

para que o juiz e as partes possam exercer efetivo controle sobre elas. 

 

 Como visto anteriormente, a classificação das diferentes modalidades de intervenção é 

meramente indicativa. São os limites impostos pelo magistrado no decreto de intervenção, à 

luz das necessidades específicas do caso concreto, que estabelecerão os limites da atuação do 

interventor e, consequentemente, a forma de intervenção (cuja identificação, muitas vezes, não 
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será tão óbvia, devido à superposição de atividades a serem desempenhadas pelo auxiliar da 

justiça). 

 

 Também é importante observar, ainda uma vez, que devido à dinamicidade do 

processo de intervenção — as necessidades da sociedade podem variar em curtíssimo espaço 

de tempo, além de o intenso intercâmbio de informações entre juiz, partes e interventor, 

possivelmente indicar a necessidade de modificação do escopo da intervenção —, as funções 

descritas no decreto de intervenção são provisórias, podendo e devendo ser alteradas pelo 

magistrado sempre que necessário. 

 

 O art. 106, § 1º, da Lei Antitruste, estabelece que “aplica-se ao interventor, no que 

couber, o disposto nos arts. 153 a 159 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976”.   

 

 Como dito anteriormente, a atuação do interventor não é livre, tendo o auxiliar da 

justiça os mesmos deveres e responsabilidades atribuídos ao administrador eleito (além dos 

específicos constantes do decreto de intervenção), previstos nos arts. 153 a 159 da Lei da S.A.  

Ou seja, os poderes do interventor não podem exceder aqueles fixados pelo estatuto (ou 

contrato) social e por lei, sob pena de responder civilmente por desvio de finalidade ou abuso 

de poder.   

 

 Entre os deveres específicos do interventor deve, necessariamente, constar a 

periodicidade da apresentação de relatórios descrevendo a situação da empresa social, as 

medidas que vem adotando e as razões de decidir (no caso específico dos interventores 

administrador, cogestor e, por vezes, executores de medidas concretas). 

 

 É usual, nesses casos, que o decreto de intervenção estabeleça que no primeiro 

relatório, o interventor apresente um inventário dos bens sociais. Neste ou nos relatórios 

subsequentes, deve-se exigir que informe a situação econômico-financeira da sociedade, sua 

situação tributária, rol das atividades sociais, status do relacionamento entre os sócios e 

integrantes dos órgãos sociais, etc.  
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 Quanto maior a quantidade de informações disponibilizadas ao juiz — desde que 

precisas e qualitativamente relevantes —, melhor para a formação de imagem e, 

consequentemente, para o acerto da decisão de mérito a ser proferida ao final do processo. 

 

 Ao término da intervenção, o relatório deverá conter um resumo das atividades 

desempenhadas pelo interventor e da situação da empresa, além de prestação de contas 

relativa ao período em que exerceu a gestão, se o caso. Aprovado o relatório final, deverá o 

magistrado autorizar o interventor a realizar o levantamento da parcela final dos seus 

honorários. 

 

 O art. 106 da Lei Antitruste estabelece que a intervenção “terá duração máxima de 180 

(cento e oitenta) dias”. O prazo, evidentemente, é meramente indicativo, sendo certo que a 

intervenção perdurará pelo tempo que for necessário. Ainda assim, a fixação de prazo no 

decreto de intervenção é importante para ressaltar o caráter provisório da medida e permitir 

que o interventor organize no tempo as atividades que precisa desempenhar. 

 

 Neste sentido, fica o alerta doutrinário de que “deverá evitar-se que ocorra neste tipo 

de intervenção aquilo que já se tornou uma lamentável tradição, quer no processo falimentar, 

quer na intervenção decorrente de aplicação da Lei 6.024, de 1974, em que o processo 

intervencionista, pelas suas sucessivas e intermináveis prorrogações e pela delonga 

interminável, acaba se transformando num ‘bom negócio’ para os síndicos interventores”211. 

 

5.2. Impugnação e remoção do interventor judicial 

 

 Como visto em capítulo específico, a revogabilidade é da essência da tutela cautelar, 

que pode a qualquer tempo ser cassada pelo juiz de ofício, como prevê o art. 296 do Novo 

Código de Processo Civil. 

 

 Assim, tão logo constate que o interventor não está exercendo adequadamente sua 

função — extrapolando, por exemplo, os limites fixados no decreto de intervenção — ou, 

                                         
211 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência – comentários à Lei Antitruste. Rio 

de Janeiro: Forense, 1995, p. 173.    
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ainda, que a intervenção se revelou incapaz de produzir o resultado prático almejado, deve o 

juiz promover a imediata revogação da medida, com a consequente remoção do interventor, 

evitando que a sociedade e o processo experimentem prejuízos (ou que estes se acentuem). 

 

 O art. 103 da Lei Antitruste estabelece que “se dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o 

executado impugnar o interventor por motivo de inaptidão ou inidoneidade, feita a prova da 

alegação em 3 (três) dias, o juiz decidirá em igual prazo”. 

 

 As partes, evidentemente, têm o direito de ver a sociedade entregue a um 

administrador idôneo e competente, por isso, podem impugnar o interventor nomeado pelo 

juiz.  

 

 O prazo de quarenta e oito horas para que as partes impugnem o interventor deve ser 

contado do conhecimento do fato que embasará a alegação de inaptidão ou inidoneidade, que 

pode ser contemporâneo ao decreto de intervenção, ou posterior (aplica-se aqui, por analogia, 

o disposto no art. 146 do NCPC212, que trata da arguição de impedimento e suspeição do juiz, 

mantendo-se, contudo, o exíguo prazo de quarenta e oito horas previsto na Lei Antitruste, que 

no caso se justifica devido às graves consequências para a sociedade que os atos do 

interventor podem causar, justificando-se sua pronta remoção, se for o caso). 

  

 A inaptidão do interventor a que se refere o art. 103 da Lei Antitruste, diz respeito à 

falta de conhecimento técnico ou científico do auxiliar da justiça. Assim, e diante da ausência 

de regra específica, sugere-se a aplicação à intervenção, por analogia, do art. 468 do NCPC, 

que estabelece o seguinte: 

 

“Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

I – faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; 

II -  sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado. 

                                         
212 “Art. 146.  No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou 

a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, 

podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas”. 
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§ 1º No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à 

corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, 

fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do 

atraso no processo. 

§ 2º O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores 

recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar 

como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

§ 3º Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que 

tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução 

contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com 

fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário”.     

 

 Como se vê, não apenas a falta de capacitação técnica, mas também o não 

cumprimento de suas atividades no prazo assinalado — sem motivo legítimo —, dão ensejo à 

remoção do interventor, sendo certo que nesta última hipótese, além do pagamento de multa a 

ser fixada pelo juiz, o auxiliar da justiça deverá restituir os valores recebidos pelo trabalho não 

desempenhado, sob pena de ficar impedido de atuar como interventor judicial pelo prazo de 

cinco anos, podendo, ainda, ter movida contra si execução judicial pela parte que adiantou às 

despesas, caso não promova a restituição no prazo assinado pelo juiz. 

 

 A inidoneidade do interventor, por sua vez, se dá em caso de impedimento ou 

suspeição, vícios de parcialidade que comprometem irremediavelmente sua atuação no 

processo (o interventor deve ser imparcial, não podendo ter interesse na causa, tampouco 

ligações pessoais com os demais sujeitos do processo). 

 

 O impedimento é considerado um vício mais grave do que a suspeição, tanto assim que 

pronunciamento de mérito transitado em julgado que tenha sido proferido por juiz impedido 

pode ser impugnado por ação rescisória (NCPC, art. 966, II213), o que não acontece em caso de 

juiz suspeito. 

                                         
213 “Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; 
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 As causas de impedimento do juiz estão enumeradas no art. 144 do NCPC214, e as de 

suspeição no art. 145215 do mesmo diploma legal. Conforme expressamente prevê o art. 148, 

II e III, do NCPC, as hipóteses de impedimento e suspeição aplicam-se “aos auxiliares da 

justiça” e “aos demais sujeitos imparciais do processo”. 

 

                                                                                                                                
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou 

colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; 

IV - ofender a coisa julgada; 

V - violar manifestamente norma jurídica; 

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada 

na própria ação rescisória; 

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não 

pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. 
214 “Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: 

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério 

Público ou prestou depoimento como testemunha; 

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu 

cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau, inclusive; 

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; 

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; 

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; 

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de 

contrato de prestação de serviços; 

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, 

consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 

advogado de outro escritório; 

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 

§ 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro 

do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. 

§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. 

§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de 

escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele 

prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo”. 
215 “Art. 145.  Há suspeição do juiz: 

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do 

litígio; 

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes 

destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; 

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. 

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: 

I - houver sido provocada por quem a alega; 

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido”. 



 

116 

 

 Assim, em caso de impedimento ou suspeição do interventor judicial, sugere-se a 

aplicação, também por analogia, do art. 467216 do NCPC, segundo o qual “o perito pode 

escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição”. Adicionalmente, “o juiz, ao 

aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito” (parágrafo 

único do mesmo dispositivo legal). 

 

 Por fim, é importante observar que se no curso da intervenção o interventor extrapolar 

os limites dos poderes e deveres estipulados pelo decreto de intervenção, a hipótese se 

equiparará à prevista no art. 468, II, do NCPC (não cumprimento do encargo), dando ensejo à 

sua pronta remoção. 

 

 Como ensina JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “quando o interventor ultrapassa os limites dos 

atos necessários ao cumprimento do dever judicial, que a determinar, poderá cometer abuso 

de poder ou desvio de finalidade, suscetíveis de correção pelo Poder Judiciário, que 

estruturará o equilíbrio jurídico, nomeando outro interventor e responsabilizando o destituído 

pela conduta abusiva”217. 

 

 Rejeitada a impugnação apresentada por uma das partes — após a impositiva oitiva da 

parte contrária e do interventor, em observância à garantia constitucional do contraditório (ou 

seja, instaurar-se-á incidente processual para julgamento da impugnação) —, a destituição do 

interventor poderá se dar perante o Tribunal competente, em sede recursal.        

 

5.3. Cessação da intervenção 

 

 Inúmeras são as hipóteses que dão ensejo à cessação da intervenção. 

 

 A primeira delas — e sempre a que se espera que ocorra —, se dá quando a 

intervenção atinge sua finalidade. Nomeado interventor executor de medida concreta para 

garantir a execução de determinado provimento judicial, por exemplo, cessará a intervenção 

                                         
216 “Art. 467.  O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. 

Parágrafo único.  O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito”. 
217 JÚNIOR, José Cretella. Comentários à Lei Antitruste. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 136. 
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tão logo o resultado concreto seja obtido, antes mesmo de se esvair o prazo estabelecido no 

decreto de intervenção. 

 

 A segunda hipótese, por óbvio, é o término do prazo estipulado pelo juiz na decisão 

que decretar a intervenção. Nesse caso, se o magistrado entender que não será profícua a 

concessão de prazo adicional, chegará ao fim a atuação do interventor. 

 

 A terceira hipótese de cessação é quando o interventor for removido (sem que haja a 

nomeação de substituto), de ofício pelo magistrado ou no julgamento de impugnação 

apresentada por uma das partes, como visto no tópico anterior. 

 

 A quarta hipótese se dará quando ocorrer um dos casos de cessação da eficácia da 

medida cautelar previstos no art. 309218 do NCPC, notadamente (i) quando a intervenção for 

postulada em caráter antecedente (ou seja, antes de formulado o pedido principal, de mérito), 

o autor, nos termos e no prazo previsto no art. 308219 do NCPC, deverá aditar a petição inicial, 

formulando o pedido principal, sob pena de cessação da eficácia da medida cautelar (inciso I 

do art. 309); (ii) quando o provimento cautelar não for efetivado no prazo de trinta dias, por 

culpa exclusiva do requerente, que não recolhe as custas devidas ou deixa de entregar a 

contrafé que instruirá o mandado de citação, por exemplo (inciso II); e (iii) caso seja julgado 

improcedente o pedido principal ou extinto o processo sem resolução do mérito (inciso III). 

 

 A quinta e última hipótese ocorrerá em caso de perda do objeto da intervenção, isto é, 

quando deixar de existir a situação fática que justificou o decreto de intervenção (note-se que 

                                         
218 “Art. 309.  Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: 

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; 

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias; 

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução 

de mérito. 

Parágrafo único.  Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o 

pedido, salvo sob novo fundamento”. 
219 “Art. 308.  Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 

(trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais. 

§ 1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. 

§ 2o A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. 

§ 3o Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, 

na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. 

§ 4o Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335”. 
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não se trata, aqui, da perda de objeto do processo — falta de interesse de agir superveniente —

, que resultaria na sua extinção sem resolução do mérito, e sim na perda de objeto da 

intervenção, hipótese em que a demanda judicial prosseguirá normalmente). 

        

VI. RESPONSABILIDADE CIVIL NA INTERVENÇÃO JUDICIAL 

 

6.1. Responsabilidade do requerente de medida cautelar 

 

O regime de responsabilidade do requerente de provimento cautelar observa o disposto 

no art. 302 do NCPC (que reproduz as disposições do art. 811220 do CPC de 1973): 

 

“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte 

responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte 

adversa, se: 

I – a sentença lhe for desfavorável; 

II – obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os 

meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; 

III – ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; 

 IV – o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do 

autor. 

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida 

tiver sido concedida, sempre que possível”. 

 

A incerteza quanto à efetiva titularidade do direito material — ainda não acertado em 

caráter definitivo —, faz com que o cumprimento da medida cautelar se dê por conta e risco 

do demandante.  

                                         
220 “Art. 811. Sem prejuízo do disposto no art. 16, o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido 

pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida: 

I -  se a sentença no processo principal lhe for desfavorável; 

II – se, obtida liminarmente a medida no caso do art. 804 deste Código, não promover a citação do requerido 

dentro em 5 (cinco) dias; 

III – se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer dos casos previstos no art. 808, deste Código; 

IV – se o juiz acolher, no procedimento cautelar, a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor 

(art. 810). 

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos do procedimento cautelar”.  
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Em outras palavras, diante da possibilidade de que o resultado do processo (provimento 

final de mérito) seja desfavorável ao requerente, estabelece a legislação em vigor que se o 

autor da ação de fato sucumbir, surgirá pare ele, em tese — é necessária a efetiva existência de 

dano —, o dever de indenizar a parte contrária. 

 

Trata-se de regime semelhante ao da responsabilidade do exequente na execução 

provisória de sentença condenatória (NCPC, art. 520, I221) — a provisoriedade de ambas as 

medidas justifica a dispensa de tratamento comum.   

 

Em doutrina e jurisprudência, é amplamente predominante o entendimento de que para a 

fixação da responsabilidade civil do requerente de tutela cautelar, não importa perquirir se 

adotou conduta dolosa ou se agiu com imprudência, negligência ou imperícia (culpa stricto 

sensu), estando-se diante de hipótese de responsabilidade objetiva do demandante222. 

                                         
221 “Art. 520.  O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo 

será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: 

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os 

danos que o executado haja sofrido; 

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as 

partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; 

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta 

ficará sem efeito a execução; 

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou 

alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, 

dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

§ 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos 

do art. 525.  

§ 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523, são devidos no cumprimento provisório de 

sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. 

§ 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o 

ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. 

§ 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de 

posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o 

direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. 

§ 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa 

aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo”. 
222 “Havendo, portanto, medidas antecipatórias que não se efetivam pela via executiva, e nada dispondo o 

Código sobre a responsabilidade do sujeito que as provocou, mais uma vez surge a necessidade de um lavor 

interpretativo capaz de, mediante remissão ao que está disposto quanto às medidas cautelares, conduzir a 

resultados satisfatórios. Se essas duas espécies de medidas urgentes são igualmente portadoras dos mesmos 

riscos inerentes à superficialidade da instrução em que se baseiam, seria ilegítimo instituir a responsabilidade 

objetiva do beneficiário de medidas cautelares ou de antecipações sujeitas ao regime da execução provisória, 

negando-se igual tratamento nos demais casos. Por isso, ao art. 811 do Código de processo civil, inserido no 

livro regente do processo cautelar, deve ser atribuída ampla eficácia de estabelecer que ‘o requerente da medida 

urgente responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a efetivação da medida’ – com a vantagem de larga 
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Nenhum ato ilícito terá praticado o requerente da medida cautelar, todavia, julgados 

improcedentes os pedidos formulados no processo — ou ocorrendo uma das hipóteses de 

cessação da eficácia da medida cautelar —, o resultado prático decorrente da efetivação da 

medida terá se tornado injusto em relação ao demandado, razão pela qual opta-se pela sua 

responsabilização como autêntico mal menor. 

 

A solução não é imune a críticas — em especial na hipótese prevista no art. 302, I, do 

NCPC (sentença desfavorável ao requerente) —, na medida em que, salvo comprovada má-fé, 

o demandante terá se limitado a exercer a garantia constitucional do acesso à justiça, 

promovendo a efetivação de decisão judicial regularmente proferida.  

 

Adicionalmente, o regime da responsabilidade objetiva do autor de ação cautelar é 

igualmente criticável ao constatar-se que prevalece, entre nós, corrente doutrinária e 

jurisprudencial segundo a qual nas ações cautelares e execuções, o magistrado está autorizado 

a modificar de ofício o pedido imediato formulado pela parte, sem que isto resulte em violação 

ao princípio da congruência (sobre o tema, confira-se o item 3.2.1 supra). 

 

Ou seja, na prática, o requerente poderá, por exemplo, ser responsabilizado por prejuízos 

experimentados pelo demandado em razão da expedição de mandado de busca e apreensão, 

quando, na verdade, formulou pedido cautelar de natureza diversa na petição inicial (fixação 

                                                                                                                                
abrangência, ou seja, sem ficar excluída qualquer hipótese de dano causado por qualquer medida urgente (...) a 

teor do disposto nesse artigo, a responsabilidade é sempre objetiva, o que faz ser suficiente a efetividade do dano 

e da causalidade entre a medida e este, dispensando-se o lesado de qualquer prova de dolo ou culpa do 

beneficiário da medida; aplica-se, também, a disposição segundo a qual ‘a indenização será liquidada nos 

próprios autos em que a medida houver sido concedida’” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do 

Processo Civil. 1ª Ed. 2ª Tiragem. São Paulo: Malheiros, 2004, p.88); “Assim, pode-se afirmar que a atuação da 

medida cautelar se faz por conta e risco do demandante, que terá de reparar os danos sofridos indevidamente 

pelo demandado, nos casos previstos no art. 811 do CPC, independentemente da existência de algum elemento 

subjetivo dirigido à produção do resultado danoso. Trata-se, pois, de responsabilidade processual objetiva” 

(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris Ltda., 

2006, p. 89); “É claro, no entanto, o pensamento do legislador em ligar o dever de indenizar perdas e danos 

apenas ao fato de ter o requerente que tornou efetiva a medida cautelar sucumbido no processo principal, sem 

qualquer indagação quanto à existência ou não de culpa, dolo ou má-fé processual, de que porventura se tivesse 

se tivesse revestido a conduta do requerente ao obter a concessão da medida cautelar. Basta a sucumbência no 

principal para que o dever de indenizar estabeleça-se no processo cautela. É, portanto, objetiva a 

responsabilidade por perdas e danos” (SILVA, Ovídio A. Baptista da Silva. Curso de Processo Civil. 3ª Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 209). 
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de astreintes), cuja forma de efetivação (pedido imediato) terá sido alterada pelo magistrado a 

pretexto de emprestar maior efetividade ao provimento judicial. 

 

O dano a indenizar é aquele decorrente da efetivação da medida cautelar — prejuízos 

ocasionados ao requerido como consequência direta do cumprimento da decisão judicial —, 

englobando danos emergentes e lucros cessantes. 

 

Sobre a ampla extensão do ressarcimento devido ao requerido, confira-se, por todos, a 

lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: 

 

“Assim, por exemplo, no arresto e no sequestro deverão ser ressarcidos os 

danos emergentes representados pela deterioração sofrida pela coisa 

durante o depósito e, ainda, os frutos não auferidos em razão da privação 

de sua posse pelo dono, sem falar em outros prejuízos que a constrição pode 

ter provocado na atividade econômica do réu; na caução, ordinariamente, é 

reclamável a parcela de juros sobre o capital paralisado; em todos os casos 

haverá reposição de custas processuais e honorários de advogado”223.  

 

A obrigação de indenizar independe de condenação judicial, decorrendo, ipso jure, da 

extinção da medida cautelar, e a execução observará o procedimento da execução por quantia 

certa contra devedor solvente (NCPC, art. 523 e seguintes), desenvolvendo-se nos próprios 

autos, bastando, para tanto, que a parte promova a liquidação incidental do valor devido 

(NCPC, art. 302, parágrafo único). 

   

6.2. Responsabilidade civil dos administradores de sociedades 

 

 Como afirma ALFREDO LAMY FILHO, “administradores de companhias são, todos, e 

necessariamente, gestores de bens alheios, operando fiduciariamente em área de risco, sujeita 

à álea do mercado, do que resulta poderem todas as suas decisões levar ao sucesso ou ao 

insucesso — a ser-lhes cobrado, ‘a posteriori’, pelos sócios, na assembléia geral”224. 

                                         
223 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Processo Cautelar. 21ª Ed. São Paulo: LEUD, 2004, p. 207. 
224 FILHO, Afredo Lamy. Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 285. 
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            Assim, a Lei das S.A225 estabelece que “o administrador da companhia deve 

empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração dos seus próprios negócios” (art. 153), impondo aos 

gestores os deveres de (i) diligência; (ii) lealdade; (iii) informar; (iv) atuar no interesse da 

companhia; e (v) exercer suas atividades sem conflito de interesses (arts. 154/157226). 

                                         
225 O art. 1.011 do Código Civil dispõe sobre os deveres dos administradores nos demais tipos societários. Por 

tratar-se de norma inspirada nas disposições da Lei das S.A., que, por sua vez, regula de forma mais abrangente e 

completa os deveres dos administradores e o regime de responsabilidade civil ao qual estão submetidos, apenas a 

estas far-se-á referência direta no presente capítulo.   
226 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins 

e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. 

§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres 

que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. 

§ 2° É vedado ao administrador: 

a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; 

b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos 

ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os 

seus bens, serviços ou crédito; 

c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembléia-geral, qualquer modalidade de vantagem 

pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. 

§ 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia. 

§ 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em 

benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades 

sociais. 

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, 

sendo-lhe vedado: 

I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades 

comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; 

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou 

para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia; 

III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione 

adquirir. 

§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que 

ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de 

modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para 

si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. 

§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer através de 

subordinados ou terceiros de sua confiança. 

§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos 

§§ 1° e 2°, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já 

conhecesse a informação. 

§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha 

tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. 

Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com 

o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe 

cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da 

diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. 

§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em 

condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria 

com terceiros. 
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 Caso o administrador atue em cumprimento dos seus deveres legais, ele não poderá ser 

responsabilizado pelos atos de gestão, ainda que tais atos causem prejuízo à sociedade (art. 

158227 da Lei 6.404/76). 

                                                                                                                                
§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será 

obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido. 

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, 

bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia 

e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. 

§ 1º O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembléia-geral ordinária, a pedido de 

acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social: 

a) o número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo 

grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior; 

b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior; 

c) os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da 

companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo; 

d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e 

empregados de alto nível; 

e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia. 

§ 2º Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a 

escrito, autenticados pela mesa da assembléia, e fornecidos por cópia aos solicitantes. 

§ 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da 

companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. 

§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a 

divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da 

companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos 

investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. 

§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 

4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de 

Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir 

sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso. 

§ 6o Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma 

determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de 

balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, 

as modificações em suas posições acionárias na companhia”. 
227 “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da 

sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, 

quando proceder:  

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;  

II - com violação da lei ou do estatuto.  

§ 1º O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for 

conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua 

prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de 

reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da 

administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral.  

§ 2º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não 

cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, 

pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles.   

§ 3º Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2º ficará restrita, ressalvado o disposto no § 

4º, aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento 

àqueles deveres.  § 4º O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu 

predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3º, deixar de comunicar o fato a assembléia-

geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável.  
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 Entretanto, segundo a mesma regra, o administrador responderá pessoalmente quando 

atuar (i) dentro de suas atribuições ou poderes, mas com culpa ou dolo (inciso I do art. 158); 

ou (ii) em violação de dispositivo legal ou estatutário (inciso II do art. 158). 

  

 O inciso I do art. 158 da Lei das S.A. estabelece a responsabilidade subjetiva do 

administrador, devendo ser feita uma análise do caso concreto para verificar a presença de 

elementos essenciais sem os quais ele não poderá ser responsabilizado: o dano, a conduta 

dolosa ou culposa e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta. 

 

 Já no que se refere à hipótese prevista no inciso II do art. 158 — violação de disposição 

legal ou do estatuto —, há uma presunção de culpa do administrador, como explica JOSÉ LUIZ 

BULHÕES PEDREIRA:  

 

“[a] lei de sociedades por ações inverte o ônus da prova se o ato do 

administrador viola a lei ou o estatuto, o que se justifica porque os 

administradores são profissionais – comerciantes, empresários ou técnicos – 

e a estrita observância da lei e do estatuto é fundamental para a proteção de 

todos os interessados na companhia ou na sua atividade”228. 

 

 Contudo, o fato de a sujeição ao dever de diligência ser prévia à prática dos atos pelo 

administrador, e o seu escrutínio posterior, pode causar riscos excessivos para os profissionais. 

Por isso, a responsabilização pelo não cumprimento do dever de diligência tem desafiado a 

jurisprudência e a doutrina de todo o mundo, levando ALFRED CONNARD a declarar que a regra 

“is as hard to apply as is it easy to state”229.   

 

 É como explica o Professor ALFREDO LAMY: 

 

                                                                                                                                
§ 5º Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para 

outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto”. 
228 PEDREIRA, José Luiz Bulhões e LAMY Filho, Alfredo. A Lei das S.A, Vol. II. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Renovar, 1992, p. 405. 
229 CONNARD, Alfred F. The liabilities of Corporate Directors and Officers in the United States. In: La Società 

per azioni alla metà del secolo XX: studi in memoria di Angelo Sraffa. CEDAM, 1962, p. 193. 
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“Por essas circunstâncias válidas em todas as latitudes, os Tribunais 

hesitam, longamente, antes de responsabilizarem um Diretor por uma 

decisão, e aplicam, em geral, a regra conhecida como ‘business judgement 

rule’ – que não chega a ser uma regra, mas uma atitude de prudência diante 

da discricionariedade que tem que usar o Diretor numa decisão de cujo 

desacerto o Tribunal só pode aferir em caso de erro grosseiro (“glaring 

error”). 

Com efeito, é difícil – se não impossível – recriar todas as circunstâncias e 

motivações que suportam uma decisão empresarial, bem ou malsucedida, e 

que o administrador se vê obrigado a tomar, diuturnamente, na direção dos 

negócios”230.  

 

6.2.1. Business judgement rule 

 

 A atividade do administrador envolve a tomada diária de decisões de risco, cujo 

sucesso ou insucesso decorrem da própria natureza de risco da atividade empresarial. 

 

 Diante da referida constatação, a doutrina norte-americana, com base na jurisprudência 

dos tribunais daquele país, desenvolveu a denominada business judgement rule, cujo objetivo 

é assegurar que decisão tomada pelo administrador de boa-fé, com base em informações 

adequadas, acreditando tratar-se da melhor opção para a companhia, não pode ser revisitada 

ou questionada por sócios, tribunais ou quaisquer terceiros. 

 

 Como ensina FLÁVIA PARENTE, “o juízo de oportunidade e conveniência de uma 

decisão empresarial não pode ser exercido por juízes ou por quaisquer outras pessoas — 

trata-se de prerrogativa exclusiva dos administradores, que, em razão da sua experiência e do 

acesso que têm a informações, estão mais habilitados do que os juízes e os próprios acionistas 

a tomar quaisquer decisões referentes à companhia. Busca-se, portanto, conferir uma 

                                         
230 FILHO, Afredo Lamy. Temas de S.A. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 286. 
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proteção especial aos administradores de modo a limitar a intromissão de juízes e dos sócios 

no processo de tomada de decisões no âmbito da sociedade”231.  

 

 Com efeito, a ausência de qualquer mecanismo de proteção das decisões negociais, no 

limite, provocaria o colapso da atividade empresarial — imaginem-se juízes de direito, que 

não possuem conhecimento específico sobre a matéria, exercendo, de forma indiscriminada e a 

posteriori, juízo de mérito acerca da conveniência e oportunidade de decisões tomadas no 

âmbito de determinada companhia232 —, inclusive afastando os grandes talentos dos cargos de 

administração, em prejuízo da atividade econômica do país. 

 

 A aplicação da business judgement rule pressupões a presença dos seguintes requisitos: 

(i) efetiva tomada de decisão (a regra não abrange, portanto, omissões dos administradores); 

(ii) que a decisão tenha sido tomada com base em informações suficientes; (iii) que a decisão 

seja desinteressada (o administrador não pode ter qualquer interesse pessoal relacionado à 

medida); (iv) boa-fé objetiva do administrador; e (v) racionalidade da decisão (faz-se 

necessário que a decisão possa ser coerentemente justificada233).    

                                         
231 PARENTE, Flávia. O dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005, p. 72.  
232 Neste sentido, veja-se trecho do voto da então Diretora MARIA HELENA SANTANA, no julgamento do Processo 

Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2005/0097: “creio que considerações sobre o mérito de decisões de 

negócio, em geral, extrapolam o papel do regulador, em sua tarefa de revisão da legalidade dos atos dos 

administradores de companhia aberta. O regulador deve evitar que sua eventual avaliação seja fator que 

influencie a análise sobre a legalidade da atuação dos administradores, pois pode observar as decisões tomadas 

por eles em condições de certa forma mais favoráveis, e sem dúvida bastante distintas das que enfrenta o gestor 

na hora de fazer escolhas. O gestor de companhia lida com restrições de tempo e de recursos que o levam a 

dedicar mais ou menos tempo a certas decisões, a realizar estudos mais ou menos aprofundados em cada caso, e 

isso faz parte de suas responsabilidades. Além disso, ele certamente dispõe de dados que não estão disponíveis 

para o regulador, os quais considera em suas decisões. 

Mas a análise da CVM sobre determinado ato de gestão conta com uma grande vantagem, que não seria justo 

permitir que fosse usada em prejuízo dos administradores: ela é feita de posse da informação sobre o resultado 

que o ato acarretou. Se a revisão da legalidade de atos de administração, portanto, puder avançar em aspectos 

do mérito das decisões, estaremos correndo o risco de reduzir o dinamismo de nossas companhias abertas, pois 

estará sendo incentivada uma postura extremamente avessa ao risco por parte dos seus administradores”. 
233 “Although a rationality standard of review is more demanding of a director than a subjective-good-faith 

standard of review, it is considerably less demanding than the relevant standard of conduct, which is based on 

reasonableness. Why should such a relatively undemanding standard of review be applicable to the quality of 

decisions by corporate directors and officers? The answer to this question involves considerations of both 

fairness and policy. To begin with, the application of a reasonableness standard of review to the quality of 

disinterested decisions by directors and officers could result in the unfair imposition of liability. In paradigm 

negligence cases involving relatively simple decisions, such as automobile accidents, there is often little 

difference between decisions that turn out badly and bad decisions. In such cases, typically only one reasonable 

decision could have been made under a given set of circumstances, and decisions that turn out badly therefore 

almost inevitably turn out to have been bad decisions. In contrast, in the case of business decisions it may often 

be difficult for factfinders to distinguish between bad decisions and proper decisions that turn out badly. Business 
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 O direito brasileiro não explicitou propriamente a business judgement rule, mas a Lei 

das S.A. admite que o administrador não seja condenado por prejuízos causados à companhia, 

mesmo se previstos os requisitos legais.  

 

 É o que estabelece o § 6º do art. 159 da Lei das S.A.: 

 

“§ 6º. O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do 

adminstrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao 

interesse da companhia”. 

 

 Não é inédita a constatação de que essa regra mantém relação com os princípios que 

informam a business judgement rule.  

 

 Veja-se, por exemplo, a seguinte passagem do voto do Diretor LUIZ ANTONIO DE 

SAMPAIO CAMPOS, no julgamento do Processo Administrativo Sancionador nº 03/02, julgado 

pela Comissão de Valores Mobiliários em 12.02.2004: “e vai além, ainda, a Lei 6.404/76, que 

numa ‘tropicalização’ da business judgment rule permite inclusive que se exclua a 

responsabilidade dos administradores, quando se verificar que estes mesmo violando a lei 

agiram de boa-fé e no interesse da companhia, conforme diz expressamente o § 6º do art. 

159”. 

  

                                                                                                                                
judgments are necessarily made on the basis of incomplete information and in the face of obvious risks, so that 

typically a range of decisions is reasonable. A decision maker faced with uncertainty must make a judgment 

concerning the relevant probability distribution and must act on that judgment. If the decision maker makes a 

reasonable assessment of the probability distribution, and the outcome falls on the unlucky tail, the decision 

maker has not made a bad decision, because in any normal probability distribution some outcomes will 

inevitably fall on the unlucky tail. For example, an executive faced with a promising but expensive and untried 

new technology may have to choose between investing in the technology or forgoing such an investment. Each 

alternative involves certain negative risks. If the executive chooses one alternative and the associated negative 

risk materializes, the decision is "wrong" in the very restricted sense that if the executive had it to do all over 

again he would make a different decision, but it is not a bad decision. Under a reasonableness standard of 

review, however, factfinders might too often erroneously treat decisions that turned out badly as bad decisions, 

and unfairly hold directors and officers liable for such decisions” (EISENBERG, Melvin Aron. The divergence 

of standards of conduct and standards of review in corporate law. 62 Fordham L. Rev. 437. 1993, p. 444/445). 
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6.3. Responsabilidade civil do requerente e do interventor na intervenção provisória 

 

 Nas hipóteses de intervenção judicial na administração de sociedade, os dois regimes 

de responsabilidade civil acima descritos — do requerente da medida cautelar e dos 

administradores de sociedades — convivem harmonicamente, aplicando-se o primeiro ao 

demandante e o último ao interventor. 

 

 Como a intervenção judicial possui natureza cautelar, o requerente da medida, nos 

termos do art. 302 do NCPC, responderá objetivamente pelos danos que a efetivação da 

cautela provocar, desde que decorram diretamente do cumprimento da decisão judicial. 

 

 Ao longo deste trabalho, afirmou-se que o só fato de terceiros tomarem ciência da 

nomeação de interventor pode provocar insegurança generalizada e abalos à imagem da 

sociedade. Nesse cenário, caso determinado fornecedor opte por resilir os contratos que 

mantém com a empresa, parece clara a existência de nexo causal entre o provimento judicial e 

os danos experimentados, surgindo, para o requerente do provimento cautelar, o dever de 

indenizar. 

 

 Note-se que, no exemplo acima, os prejuízos serão suportados pela sociedade, logo, é 

ela a titular da indenização, e não o demandado no processo judicial. Comumente, a sociedade 

figurará como parte na ação, podendo promover a liquidação incidental e posterior execução 

da indenização, na forma do parágrafo único do art. 302 do NCPC. 

 

 Todavia, devido à multiplicidade de casos que podem ensejar o decreto de intervenção, 

é perfeitamente possível admitir-se que a sociedade não seja parte em determinado processo. 

A circunstância não infirma a conclusão de que é ela a titular do crédito, tampouco a 

possibilidade de ingressar no processo — mesmo não tendo participado da fase de 

conhecimento — para liquidá-lo e executá-lo. 

 

 Isto porque, em matéria de coisa julgada, o NCPC traz importantíssima inovação no 

art. 506, segundo o qual “a sentença fará coisa julgada às partes entre às quais é dada, não 

prejudicando terceiros”. 
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 A norma substitui o art. 472 do CPC de 1973, que estabelecia que “a sentença faz 

coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. 

Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no processo, em 

litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação 

a terceiros”. 

 

 Como se vê, à luz do NCPC, a sentença não pode prejudicar terceiros, todavia, nada 

impede que os beneficie. Está-se, aqui, diante da denominada coisa julgada secundum eventum 

litis e in utilibus, há muito prevista em nosso ordenamento jurídico, aplicável às ações civis 

públicas por força das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 103, III234-

235). 

 

 O procedimento especial da ação de dissolução parcial de sociedade — outra novidade 

implementada pelo NCPC —, parece confirmar o que ora se afirma, ao estabelecer no art. 601, 

parágrafo único, o que segue: 

 

“Art. 601.  Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. 

                                         
234 “Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: 

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 

qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese 

do inciso I do parágrafo único do art. 81; 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de 

provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do 

art. 81; 

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, 

na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. 

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos 

integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. 

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem 

intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. 

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho 

de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente 

ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que 

poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. 

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória”. 
235 Ressalte-se que, bem compreendidas as disposições do art. 103 do CDC, conclui-se que a extensão da coisa 

julgada a terceiros não se opera apenas nas ações civis públicas que versem sobre interesses individuais 

homogêneos (hipótese prevista no inciso III do art. 103), mas também às demandas que tenham por objeto 

interesses difusos e coletivos stricto sensu, por força do que estabelece o § 3º do mesmo dispositivo legal.  



 

130 

 

Parágrafo único.  A sociedade não será citada se todos os seus sócios o 

forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada”. 

        

 Além de hipóteses em que a indenização a ser paga pelo requerente será devida à 

sociedade, há exemplos em que o requerido será o titular do valor devido, bastando, para 

tanto, que comprove ter experimentado dano direto em virtude da decretação da intervenção. 

 

 Neste sentido, imaginem-se dois investidores que tenham constituído uma holding com 

o objetivo exclusivo de investir em determinada companhia, controlada por um deles. Nada 

impede que os contratos que regulam essa sociedade prevejam a restituição dos valores 

aportados — sem prejuízo do pagamento de indenização —, na hipótese de ser decretada 

intervenção judicial na administração da controlada. No caso, o controlador terá sido 

diretamente prejudicado pelo decreto de intervenção, fazendo jus à indenização devida pelo 

requerente da medida.    

    

 O interventor, por sua vez, será responsável pelos prejuízos que causar à sociedade — 

ou diretamente a um dos sócios, como admite o § 7º do art. 159 da Lei das S.A. —, em razão 

de atos que praticar com culpa ou dolo.  

 

 A ele — e aqui nos referimos especificamente aos interventores cogestores, 

administradores e, em certos casos, aos executores de medidas concretas —, aplicar-se-á o 

regime da responsabilidade civil dos administradores de sociedades previsto na Lei das S.A., 

inclusive a business judgement rule, sem a qual o instituto fatalmente cairia em desuso.         

          

 Neste sentido, estabelece o art. 106, § 1º, da Lei Antitruste, que “aplica-se ao 

interventor, no que couber, o disposto nos arts. 153 a 159 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante de todo o exposto, conclui-se que, bem compreendida e manejada, a nomeação 

de interventor provisório pode ser de grande valia para a solução de litígios entre sócios e, 

consequentemente, relevante instrumento para a proteção da sociedade em seus momentos 

mais delicados. 

 

Tal assertiva — sempre acompanhada da ressalva de que a aplicação do instituto deve 

ser encarada como última alternativa, tendo em vista seu caráter invasivo —, a toda evidência, 

não significa que a intervenção judicial seja uma panaceia apta a resolver todos os problemas 

enfrentados no âmbito da sociedade. 

 

Como demonstra a experiência prática, em litígios societários, processos judiciais 

costumam ser utilizados como mecanismo para forçar acordos, visto que a sociedade não pode 

esperar o longo tempo de duração das demandas. Diante dessa realidade, magistrados devem 

estar atentos para que a nomeação de interventor provisório se dê apenas nos casos em que 

efetivamente for cabível, notadamente quando sócio ou administrador violar disposição legal 

ou contratual, cuja identificação, à luz das múltiplas circunstâncias envolvidas nos casos 

concretos, nem sempre é tão óbvia. 

 

Dizendo-se de outro modo, crises políticas no seio social — assim compreendidas 

divergências entre sócios inerentes à própria atividade empresarial —, não podem e não 

devem ensejar a aplicação do remédio excepcional.          

 

No Brasil, a ausência de disciplina legal sobre a intervenção — somada à inexistência de 

doutrina específica sobre o tema —, contribui para que o instituto, muitas vezes, seja mal 

manejado em casos concretos. 

 

Ao longo deste trabalho, tentamos sistematizar a correta interpretação e aplicação da 

intervenção provisória, recorrendo, como visto, ao emprego analógico das disposições (i) 

constantes dos arts. 102 a 111 da Lei Antitruste (que disciplinam a intervenção como 

mecanismo para cumprimento de decisão do Poder Judiciário em processos de execução 
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judicial de decisões proferidas pelo CADE); e (ii) do Novo Código de Processo Civil, 

aplicáveis à prova pericial, medidas cautelares e tutela específica das obrigações de fazer, não 

fazer e entrega de coisa. 

 

Todavia, em se tratando de uma realidade entre nós — e diante das graves 

consequências que pode produzir —, seria de todo recomendável que se legislasse a respeito 

da intervenção judicial, regulamentando-se expressamente questões sensíveis relacionadas à 

aplicação do instituto, como (i) hipóteses de cabimento; (ii) critérios para a escolha do 

interventor; (iii) mecanismos de fiscalização das atividades por ele exercidas; e (iv) 

responsabilidade civil do requerente da medida e do próprio interventor. 

 

Além de contribuir para a adequada aplicação da intervenção, a existência de legislação 

específica certamente se prestaria a desmistificar esse importante instituto, afastando 

percepções — muitas delas corretas, porém extremadas — como a outrora manifestada pelo 

saudoso JOSÉ IGNÁCIO BOTELHO DE MESQUITA: 

 

“A intervenção é meio extremamente violento (corresponderia, no plano das 

execuções criminais, à decapitação) e de resultados normalmente 

desastrosos, porque, em regra, não há administradores competentes 

disponíveis para o exercício dessa função. Os bons já estão ocupados. Os 

desocupados dificilmente serão bons administradores e, por sua própria 

condição, só excepcionalmente disporão de patrimônio que possa responder 

pelos prejuízos que vierem a causar. Assim, esse meio executório vale mais 

pelo temor que inspira, do que por sua aptidão de restabelecer a ordem 

lesada. Sob esse aspecto, equipara-se à pena de morte ou a qualquer outra 

de que resulte imposição de tratamento cruel ou degradante”236. 

 

Adicionalmente, conclui-se que o decreto de intervenção pode ser uma ótima 

oportunidade para que o magistrado ponha em prática o disposto no art. 3º, § 3º, do NCPC, 

                                         
236 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. A execução das decisões do CADE. Revista Forense, v. 94, nº 344. São 

Paulo: Forense, 1998, p. 115.  
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segundo o qual os juízes devem fomentar a adoção de métodos de solução consensual de 

conflitos — como mediação e conciliação — ao longo de todo o processo. 

 

Neste sentido, sugerimos a possibilidade de o magistrado promover a nomeação de 

interventor-mediador (atribuição que poderia ser conjugada, por exemplo, às funções do 

interventor-observador). Participando ativamente das atividades sociais e, possivelmente, 

beneficiando-se do contato direto com as partes envolvidas no litígio, o interventor-mediador 

teria excelente oportunidade de facilitar o diálogo entre elas, contribuindo para uma 

pacificação mais célere, duradoura e efetiva do que se alcançaria com a decisão judicial a ser 

proferida pelo magistrado. 

 

Além disso, como visto em capítulo próprio, a escolha do interventor provisório é uma 

das questões mais sensíveis envolvendo a aplicação do instituto, por isso, convém que o juiz 

estimule as partes a retomarem o diálogo entre si, promovendo a escolha conjunta do 

interventor — afinal, ninguém melhor do que elas para fazê-lo —, como admite o art. 190 do 

NCPC, que dispõe sobre a prática do denominado negócio jurídico processual (em 

determinadas circunstâncias e observados os requisitos legais, as partes estão autorizadas a 

modificar regras procedimentais). 

 

O restabelecimento do diálogo necessário à escolha do interventor poderá, idealmente, 

resultar na retomada de comunicação efetiva e de boa-fé entre as partes, resultando na 

autocomposição da controvérsia, desfecho que, insista-se, é frequente em litígios societários.     

 

 Em suma, trata-se de aproveitar da melhor maneira possível a necessidade de decretação 

desse remédio amargo e excepcional que é a intervenção, transformando um limão em 

limonada, precipitando-se a solução negociada do litígio.                                
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