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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.
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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 ADAMEK1), 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).
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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) interventorobservador; (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. 297 2 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.

“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”.
11
2

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 enfrentamse, 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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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
131

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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