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Dicas de 2ª Fase de Direito Empresarial 

DICA 1 - AÇÃO DE PEDIDO DE CONTINUIDADE DE EMPRESA 

POR INCAPAZ 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ... VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

(espaçamento de 5 a7 linhas) 

PEDRO HENRIQUE, (qualificação completa) representado por Luzia Maria (qualificação completa) por meio de 
seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), com escritório sito (endereço completo) vem perante 
este juízo propor PEDIDO DE CONTINUIDADE DE EMPRESA POR INCAPAZ, com fundamento no parágrafo 
único do art. 974, § 1º, do CC, com o intuito de obter alvará judicial, segue pelos motivos fáticos e jurídicos 
a seguir articulados. 

I - DOS FATOS 

Descrever a situação fática brevemente 

II - DO DIREITO 

Continuidade de empresa por incapaz: 974, §1º do Código Civil 

Função social da empresa: art. 47, Lei 11.105/2005 

III - DOS PEDIDOS: 

Citação dos interessados; 

Procedência dos pedidos. 

Pedido para produção de prova 

Dá-se à causa o valor de R$  (  reais). Nestes termos, 

Pede deferimento. Local e data. 

NOME DO ADVOGADO 

OAB/UF no 

DICA 2 - A IRREGULARIDADE REGISTRAL DOS LIVROS 

EMPRESARIAIS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

A irregularidade ou a ausência de livros empresariais implica efeitos civis e penais. O empresário, civilmente:  

1. Não poderá propor ação de exigir contas para requerer falência de outro empresário com base em atos 
de falência; 
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2. Não poderá valer-se da eficácia probatória que possuem os livros empresariais, nos termos do art. 418 
do Código de Processo Civil, trazendo para os livros uma presunção de veracidade em relação a outros 
documentos do processo;  

3. Não poderá propor recuperação de empresas;  

4. Se requerida a exibição dos livros empresariais, e o empresário não os possuir, ou possuí-los sem serem 
observados os requisitos de modo e segurança de escrituração, nos termos do art. 399, I, do Código de 
Processo Civil, presumir-se-ão verdadeiros os fatos relatados pelo requerente da exibição judicial. 

DICA 3 - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE 

(EXCLUSÃO DE SÓCIO) 

O efeito da resolução da sociedade em relação a um sócio, também conhecido como dissolução Parcial de 
sociedade poderá se dar por provocação da sociedade, representada pelos sócios que pretendam a exclusão 
de um determinado sócio, por:  

1) justa causa no cumprimento de suas obrigações, que engloba a hipótese de o sócio estar inadimplente 
com a sua integralização de sua parte na sociedade, e que chamamos de sócio remisso, e  

2) por incapacidade superveniente. Nestas hipóteses, o objetivo principal é a Exclusão do Sócio, que tem 
na Dissolução Parcial de Sociedade, fundamentada no art. 1.030 do Código Civil. 

Atenção! É importante ressaltar que a medida do art. 1.030 do CC, difere da hipótese 
presente no art. 1.077 do CC, que se classifica como dissidência em vista de certas 
metamorfoses societárias ou modificações do contrato social. 

A peça se estrutura da seguinte maneira:  

Endereçamento 

Competência Analisar os critérios dos arts. 46 a 53 do CPC 

Preâmbulo 

Partes Autor e réu. 
Informar casos de qualificação completa (art. 319, II, do CPC). 
Indicar que a parte está devidamente representada por advogado com 
endereço na Rua... onde recebe intimações (procuração anexa). 

Nome da ação AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE 

Fundamento legal Art. 599 do CPC 

I) DOS FATOS 

Breve relato 

II) DO DIREITO 
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Fundamento legal As teses devem considerar o tipo de sociedade, a hipótese de retirada, 
exclusão, falecimento, ou mesmo a ideia de ajuizamento da ação para 
discutir apenas a apuração de haveres e mesclar dispositivos do Código 
Civil e do CPC. 
No código civil o candidato deve se direcionar para as limitadas, 
principalmente pelos arts. 1.077 do CC e 1.085 do CC, além da utilização 
subsidiária dos arts. 1.028 a 1.035 do CC, e as demais sociedades devem 
se direcionar apenas pelos arts. 1.028 a 1.035 do CC, considerando o 
dispositivo correspondente nos arts. 600 e 601 do CPC. 
Vale ressaltar que o caso do sócio remisso se pauta pelo art. 1.004 do 
CC. 

III) DA TUTELA PROVISÓRIA/LIMINAR 

Tutela provisória de urgência 
antecipada: art. 300 do CPC 
 

Palavras chaves para concessão da tutela provisória: urgência e risco de 
dano 

  

IV) DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

Pedidos Concessão da tutela de urgência antecipada para determinar a 
imediata suspensão da deliberação assemblear; 
O julgamento de procedência do pedido para declarar nula a 
assembleia...;ondenação ao pagamento de custas e honorários 
advocatícios; 

Requerimentos A citação do réu para que compareça à audiência a ser designada ou 
apresente contestação na hipótese de não cabimento de audiência; 
A juntada da guia de custas devidamente recolhida ou pedido de 
gratuidade da justiça; 
A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, 
especialmente, testemunhal e pericial; 
Informa o interesse ou desinteresse na audiência de conciliação. 

Valor da Causa Observar critérios do art. 292 do CPC 

DICA 4 - TUTELA ANTECIPADA X TUTELA CAUTELAR 

O que diferencia a tutela antecipada da tutela cautelar, é justamente o fato dela ser o meio judicial 
provisório para se pleitear o mesmo direito que se pretende ao final da ação. 

Para que haja a concessão da tutela antecipada, conforme dispõe o art. 300 do CPC, é necessário que se 
verifique a probabilidade do direito que se pretende ao final, ou seja, o juiz terá que observar se realmente 
existe a possibilidade, ainda que em tese, de deferimento do direito pleiteado. Além disso, o mesmo 
dispositivo exige ainda o perigo de dano, que nada mais que a urgência que justifica a antecipação do direito. 

Como já asseverado anteriormente, ela pode ser concedida em caráter antecedente ou em caráter 
incidental. Em caráter antecedente ela seria pleiteada antes de distribuída a ação. Nesse caso, a petição 
teria o formato de uma petição inicial dirigida ao juiz que teria competência para apreciar a lide principal, 
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mas explorando em um primeiro momento somente a questão de urgência e a probabilidade do direito, já 
que seria ela a peça a inaugurar o processo. Posteriormente, a parte precisa fazer um aditamento para 
converter aquela peça em uma ação definitiva. Esse prazo de aditamento é de 5 (cinco) dias caso seja 
negada a medida liminar e de 15 (quinze) dias caso seja concedida a medida liminar. 

Para analisar se a peça será uma tutela antecipada, utilizamos o seguinte esquema: 

INTERPRETANDO O PROBLEMA: QUANDO SERÁ UMA TUTELA ANTECIPADA? 

Quem é meu cliente? O meu cliente só pode ser o autor da ação. 

Qual a fase processual? A tutela antecipada pode ocorrer de forma antecedente, ou 
seja, antes de distribuída a ação, ou de forma incidental, ou 

seja, no curso de um processo em andamento. 

O que ele deseja? Se for em caráter antecedente, o seu cliente tem uma 
urgência relativa ao mérito da ação e o que dela se pretende 

pedir, antes que se resolva a própria ação. 

Se for em caráter incidental, o seu cliente tem uma urgência 
relativa ao mérito da ação e o que dela se pretende pedir, 

durante o andamento da ação. 

Já em caráter incidental, seria formulada no formato de uma petição intermediária dirigida ao próprio juiz 
da causa, conforme modelo que apresentamos a seguir: 

DICA 5 - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO 

Na ação de execução o réu não será chamado a juízo para se defender, inclusive naquilo que nos interessa, 
seja a de pensar os embargos à execução como resposta à execução de título extrajudicial, o executado é 
citado para cumprir a obrigação, no prazo legal. Ainda que se justifique menos a defesa nos casos em que já 
exista título executivo, judicial ou extrajudicial, existem hipóteses restritas que merecem conceder ao réu o 
direito de defesa na ação executiva, como veremos a seguir. 

A legitimidade para os embargos à execução é do próprio devedor que poderá opor-se à execução 
independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme o disposto no art. 914 do CPC. 

Assim, a princípio, a natureza jurídica dos embargos é a de ação, devendo atender aos requisitos do art. 319 
do CPC e será distribuída por dependência aos autos da execução e poderá alegar, segundo o art. 917 do 
CPC: 

(I) inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 

(II) – penhora incorreta ou avaliação errônea; 

(III) – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

(IV) – retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa; 

(V) – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 

(VI) qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 
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Esta parte final é o que nos faz dizer que a natureza de ação dos embargos serve apenas começar a discussão 
e lembrar que a trataremos como uma petição inicial, não sendo possível desconsiderar a sua natureza de 
defesa. 

Os embargos serão ajuizados no mesmo juízo em que se processa a execução e o valor da causa será a do 
bem que se pretende afastar da constrição judicial.  

DICA 6 - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA 

A desconsideração da personalidade jurídica também vem como técnica para coibir a utilização indevida da 
autonomia patrimonial da sociedade personificada, agora de modo inverso. É o caso de "A" que compra 
um veículo no nome da PJ que administra, para utiliza-lo para fins pessoais e para que não conte em seu 
patrimônio particular, visando, assim, esconder seus reais bens em eventual ação ou execução para 
pagamento de pensão alimentícia.  

A desconsideração inversa da personalidade jurídica opera para coibir a confusão 
patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por 
obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade.  

O Código de Processo Civil vigente faz a primeira inserção legislativa ao tema no momento em que o §2º de 
seu art. 133 e hoje o próprio Código Civil compreende a utilização da desconsideração inversa em seu art. 
50, §3º.  

DICA 7 - TUTELA DE EVIDÊNCIA 

A tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC, pode ser utilizada basicamente quando houver abuso de 
direito de defesa do réu, manifesto propósito protelatório; alegações que se baseiam apenas em provas 
escritas e quando a prova documental juntada pelo autor for suficiente para solução da lide, sem que a ela 
tenha se oposto o réu. 

Estando diante de uma dessas hipóteses, é possível o autor formular pedido de tutela de evidência, parta 
que o juízo profira uma decisão provisória que será julgada de forma definitiva no final da lide. 

De acordo com as hipóteses de cabimento desse tipo de tutela, já é possível se verificar que seu cabimento 
ficaria restrito a um momento posterior ao da contestação da ação, sendo pleiteado apenas através de uma 
petição intermediária que seria endereçada diretamente ao juiz da causa. 

Como se trata de uma tela voltada ao exercício do contraditório da parte, entendemos o seu cabimento 
apenas na fase de conhecimento do processo, tanto no procedimento comum, quanto em procedimentos 
especiais, desde que compatível com o rito processual. 
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Ela será endereçada ao próprio juiz da causa, terá que fazer menção ao processo em que se pleiteia a tutela, 
e por se tratar de uma petição intermediária, desnecessário é a qualificação das partes, que já foram 
devidamente qualificadas quando da propositura da ação na petição inicial.  

DICA 8 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA 

RECURSAL. 

O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator poderá conceder o efeito suspensivo ou a tutela antecipada 
recursal ao agravo de instrumento. De fato, os dois institutos representam modalidade de “liminar ou tutela 
de urgência no recurso”, mas possuem eficácia diferenciada: 

Efeito suspensivo: Tutela Antecipada Recursal 

Visa paralisar a decisão agravada impedindo que ela produza efeitos. Tem por objetivo adiantar os efeitos 
práticos do provimento do recurso (o efeito que a parte teria no final do julgamento do recurso acolhido). 

Por exemplo: 

● agravo contra Decisão que decreta prisão do devedor de alimentos 

Por exemplo: 

● agravo contra decisão que negou a tutela provisória requerida na primeira instância 

Requisitos: 

● Art. 932, II – requerimento ao relator 

● Art. 995, parágrafo único: risco de dano + probabilidade de provimento do recurso 

Na dúvida, peça os dois! Sempre com o objetivo de utilizar o suspensivo para paralisar os efeitos da decisão 
agravada e a tutela antecipada recursal, de forma mais ampla, para conceder aquilo que foi negado na 
instância inferior. 

Nos termos do art. 932, II, do CPC, a competência para apreciação do pedido de tutela provisória em sede 
recursal, incluindo os efeitos no agravo, sempre competirá ao relator e, portanto, contra a decisão que 
aprecia tal pedido, caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. 

DICA 9 - APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 

A recorribilidade das interlocutórias na 1ª instância é restrita aos casos de cabimento de agravo de 
instrumento em conformidade com o rol do art. 1.015 do CPC 
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Portanto, não estando no art. 1.015 ou sem urgência que justifique o agravo de instrumento (taxatividade 
mitigada), a parte não poderá interpor recurso imediato e, consequentemente, o próprio código estabelece 
que a matéria não sofrerá preclusão. 

Nesse caso, todas as questões que não foram objeto de agravo de instrumento na primeira instância (pela 
ausência de cabimento), poderão ser alegadas pela parte em preliminar de apelação ou em preliminar nas 
contrarrazões, a depender do interesse e oportunidade. 

Como vimos, a regra é no sentido de que a mera interposição do recurso de apelação já gera o efeito 
suspensivo, ou seja, a sentença não poderá ser executada enquanto estiver pendente o julgamento do 
recurso. 

No entanto, o art. 1.012, § 1º, do CPC, prevê situações em que não haverá o efeito suspensivo, permitindo, 
desde logo, o cumprimento provisório da sentença. São casos de sentenças que: 

a) homologa divisão ou demarcação de terras; 

b) condena a pagar alimentos; 

c) extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; 

d) julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; 

e) confirma, concede ou revoga tutela provisória; 

f) decreta a interdição. 

Além dos casos previstos no art. 1.012 do CPC, também não terão efeito suspensivo às sentenças: 

a) Estatuto da Criança e do Adolescente: 

i) que deferir adoção (art. 199-A do ECA); 

ii) que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar; 

b) Mandado de segurança 

i) a sentença que conceder o mandado de segurança poderá ser executada 
provisoriamente (portanto, apelação só no efeito devolutivo) – art. 14, § 3º, da Lei n. 
12.016/2009, salvo nos casos em que for vedada a concessão de liminar (§ 2º do art. 7º da 
referida lei). 

Agravo é recurso contra decisão interlocutória e, nos termos do 994 do CPC, a depender da natureza da 
decisão e do momento processual, podem ser: 

a) de instrumento 

b) interno 

c) em recurso especial ou extraordinário 
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Interlocutória: Agravo – Fundamento 

● na 1ª instância – Agravo de instrumento – Art. 1.015 do CPC 

● nos Tribunais – Relator – Agravo interno – Art. 1.021 do CPC 

Presidente do Tribunal que não admite REsp ou RE – Agravo em recurso especial ou extraordinário – Art. 
1.042 do CPC 

DICA 10 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

O Processo de Execução é o meio hábil a disposição do credor que possui um título executivo extrajudicial.  

A execução destina-se a satisfazer as obrigações assumidas entre as partes, através de documentos públicos 
ou particulares, relacionados no art. 784 do Código de Processo Civil, como é o caso dos títulos de crédito, 
sejam eles, principalmente, a letra de câmbio, a nota promissória, cheque e duplicata, que, guardamos 
capítulo específico para a sua tratativa, além de outros títulos previstos em lei extravagante. 

A peça se estruturará da seguinte maneira:  

Endereçamento 

Competência Analisar os critérios dos arts. 46 a 53 do CPC 

Preâmbulo 

Partes Exequente/Executado;  
Informar casos de qualificação completa (art. 319, 
II, do CPC). 
Indicar que a parte está devidamente representada 
por advogado com endereço na Rua... onde recebe 
intimações (procuração anexa). 

Nome da ação AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

Fundamento legal Art. 560 do CPC 

I) DOS FATOS 

Breve relato 

II) DO DIREITO 

Fundamento legal Artigos de lei de direito material e processual 
Súmulas 
Transcrever artigos e súmulas importantes 

III) DA TUTELA PROVISÓRIA/LIMINAR 

Tutela provisória de urgência antecipada: art. 300 
do CPC 
 

Palavras chaves para concessão da tutela 
provisória: urgência e risco de dano 

Liminar: art. 561 do CPC Palavras chaves para concessão da liminar: prova da 
posse, data do esbulho e ano 
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IV) DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

Pedidos Concessão da tutela de urgência antecipada para 
determinar a imediata exclusão do nome da Autora 
do cadastro de inadimplentes; 
O julgamento de procedência do pedido para 
declarar inexigível o débito, confirmando-se a tutela 
de urgência antecipada requerida acima; 
Condenação ao pagamento de custas e honorários 
advocatícios; 

Requerimentos A citação do réu para que compareça à audiência a 
ser designada ou apresente contestação na 
hipótese de não cabimento de audiência; 
A juntada da guia de custas devidamente recolhida 
ou pedido de gratuidade da justiça; 
A tramitação prioritária dos autos por se tratar de 
pessoa idosa, conforme determina o art. 1.071 do 
CPC; 
A produção de todos os meios de prova em direito 
admitidos, especialmente, testemunhal e pericial; 
Informa o interesse ou desinteresse na audiência de 
conciliação. 

Valor da Causa Observar critérios do art. 292 do CPC 

DICA 11 - MANDADO DE SEGURANÇA 

O Mandado de segurança individual tem natureza de ação civil de conhecimento, sendo cabível contra ato 
comissivo ou omissivo praticado por autoridade pública que cause lesão ou ameaça de lesão a direito 
líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.  

Tem legitimidade ativa para a impetração do Mandado de Segurança o titular do direito liquido e certo 
passível de lesão ou ameaça de lesão. A legitimidade passiva ficará a cargo da autoridade coatora.  

Tem fundamento na Lei 12.016/2009 e art. 5º, LXIX da Constituição Federal.  

A petição inicial deverá atender aos requisitos do art. 319 do CPC.  

Importante lembrar que, o Mandado de Segurança está sempre relacionado a uma situação de urgência, e 
assim sendo, essencial requerer a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III da Lei 12.016/2009, para 
afastar já no início do processo a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo.  
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DICA 12 - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO 

FALIMENTAR 

Para elaboração da impugnação de crédito, temos que considerar que a sua distribuição se fará em apenso 
aos autos principais, razão pela qual sua distribuição se dará por dependência. 

Uma vez apresentada impugnação, o credor-impugnado pode apresentar manifestação ao pedido de 
impugnação de seu crédito. Trata-se então de peça não obrigatória, sendo que a sua ausência nenhum 
efeito possui sobre o resultado do julgamento. 

Para analisar se a peça será contestação ao pedido de impugnação de crédito, utilizamos o seguinte 
esquema: 

INTERPRETANDO O PROBLEMA: 

 QUANDO SERÁ CONTESTAÇÃO AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO? 

Quem é meu cliente? O meu será o credor que teve o crédito impugnado. 

Qual a fase processual? O processo judicial encontra-se na fase de habilitação e 
impugnação de créditos para elaboração do quadro final de 
credores. 

O que ele deseja? O seu cliente pretende que você afaste as alegações ao pedido 
de habilitação de crédito por ele apresentado. 

DICA 13 - AÇÃO REVOCATÓRIA 

A ação revocatória vem prevista no art. 130 da Lei n. 11.101/2005 e tem por finalidade, dentro de um 
prazo máximo de três anos a contar da sentença declaratória de falência, de revogar atos de fraude que 
tenham sido realizados pelo devedor e por pessoas com ele envolvidas, que tenham gerado prejuízo para a 
massa falida. 

Trata-se de uma ação de competência do próprio juízo da falência, e que pode ser requerida por qualquer 
credor, pelo administrador judicial ou pelo Ministério Público. No polo passivo podem constar o devedor, 
a(s) pessoa(s) que com ele estive(em) em conluio, ou herdeiros, sucessores e legatários dos beneficiários da 
fraude. 

Para analisar se a peça será ação revocatória, utilizamos o seguinte esquema: 

INTERPRETANDO O PROBLEMA: 

 QUANDO SERÁ AÇÃO REVOCATÓRIA? 

Quem é meu cliente? O meu cliente pode ser o administrador judicial do processo 
de falência ou um dos credores. 

Qual a fase processual? O processo de falência está em andamento na fase falimentar 
do processo, em que se analisa os documentos, arrecade bens 
para futura alienação e pagamento dos credores. 
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O que ele deseja? O meu cliente tem ciência de um ato de fraude contra os 
credores praticado por ele e por terceiros. 

Diante da ausência de um procedimento específico e pela própria previsão do art. 134 da LRE, é uma ação 
que tramita pelo procedimento comum.  

DICA 14 - INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL EM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA 

Por ter natureza cautelar, o Banco Central intervém na instituição financeira quando se verificarem as 
anormalidades previstas no art. 2o da Lei 6.024/1974. Tem como finalidade proceder ao levantamento da 
situação econômico-financeira da instituição e, se possível, ao saneamento das dificuldades organizacionais 
ou econômicas da empresa, mediante afastamento temporário de seus administradores e, eventualmente, 
a concessão de assistência financeira.  

A pedido dos administradores da instituição ou por ato de ofício, o presidente do Banco Central do Brasil - 
BC decretará a intervenção, nomeando um interventor com plenos poderes de gestão.  

Uma vez publicado o ato de intervenção no DOU, ele produzirá os efeitos adiante expostos e, sempre que 
for possível, a instituição prosseguirá, durante o regime da intervenção, com as suas atividades, inclusive 
com a contratação de novos negócios, sob a responsabilidade do interventor.  

Desses atos negociais ou administrativos, os credores, interessados e ex-administradores poderão interpor 
recurso administrativo ao presidente do BC, dentro de 10 dias a contar do conhecimento do fato.  

Art. 4º O período da intervenção não excederá a seis (6) meses o qual, por decisão do 
Banco Central do Brasil, poderá ser prorrogado uma única vez, até o máximo de outros seis 
(6) meses.  

 Art. 5º A intervenção será executada por interventor nomeado pelo Banco Central do 
Brasil, com plenos poderes de gestão.  

Os efeitos produzidos pelo ato de intervenção são: 

a) suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas: por um prazo de seis meses, prorrogável 
uma única vez por igual período. Nesse prazo o credor não poderá ́ exigir, de imediato, os 
créditos que lhe são devidos, e o interventor fará um levantamento contábil e financeiro da 
instituição, podendo, também, tomar outras providências, dependendo do que for apurado, 
como sugerir a liquidação extrajudicial ou solicitar a autorização para o requerimento da 
falência, quando o ativo não for suficiente para cobrir 50% dos créditos quirografários ou 
quando julgada inconveniente a liquidação extrajudicial;  

b) suspensão da fluência do prazo para as obrigações vincendas anteriormente contratadas: 
assim como as dívidas vencidas, as que se venceram, contraídas anteriormente à intervenção, 
tem o seu termo de vencimento prorrogado. Incidem sobre as dívidas os juros legais ou 
contratados;  
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c) inexigibilidade dos depósitos existentes: os credores de depósito de valores em contas-
correntes bancárias, poupanças, aplicações financeiras, não poderão exigir o levantamento dos 
respectivos valores;  

d) indisponibilidade dos bens pessoais dos ex-administradores: nos termos do § 1o do art. 36 da 
Lei 6.024/1974, os atos de intervenção, liquidação ou falência acarretam a indisponibilidade dos 
bens pessoais dos administradores que tiverem gerido a instituição nos últimos 12 meses, 
impedindo-os de aliená-los ou onerá-los até́ a apuração e liquidação final das suas 
responsabilidades;  

e) suspensão do mandato dos membros da administração da sociedade: os ex-administradores 
tem seu mandato suspenso até́ o final da intervenção, e suas atribuições são exercidas 
unicamente pelo interventor;  

DICA 15 - REGIME DE ADMINISTRAC ̧ÃO ESPECIAL 

TEMPORÁRIA (RAET)  

O Regime de Administração Especial Temporária (RAET) é destinado à superação de crise em instituições 
financeiras privadas e públicas não federais, terá caráter transitório, podendo ser prorrogado, se 
absolutamente necessário, por período não superior ao que foi fixado, e será decretado pelo Banco Central 
do Brasil nos casos de:  

Regime de Administração 

Especial Temporária 

Hipóteses 

Prática reiterada de operações contrárias às diretrizes de 

política econômica ou financeira traçadas em lei federal 

Existência de passivo a descoberto 

Descumprimento das normas referentes à conta de reservas 

bancárias mantida no Banco Central do Brasil 

Gestão temerária ou fraudulenta de seus administradores 

A entidade sofrer prejuízo, decorrente da má administração, 

que sujeite a riscos os seus credores 

Forem verificadas reiteradas infrações a dispositivo da 

legislação bancária não regularizadas após as determinações do 

Banco Central do Brasil, no uso das suas atribuições de 

fiscalização 

Se na ocorrência de qualquer das causas de falência houver 

possibilidade de se evitar a liquidação extrajudicial 

O conselho diretor terá poderes de gestão ordinária, contudo dependerão de prévia e expressa autorização 
do Banco Central do Brasil os atos que impliquem disposição ou oneração do patrimônio da sociedade. Já os 
membros do conselho diretor assumirão suas funções de forma imediata, independentemente da 
publicação do ato de nomeação, e se incumbirão de:  
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Conselho Diretor 

Funções 

Eleger o Presidente 

Estabelecer as atribuições e poderes de cada um de seus 

membros, bem como as matérias que serão objeto de 

deliberação colegiada 

Arrecadar, mediante termo, todos os livros da entidade e os 

documentos de interesse da administração 

Levantar o balanço geral e o inventário de todos os livros, 

documentos, dinheiro e demais bens da entidade, ainda que 

em poder de terceiros, a qualquer título 

 

 

 

 

 

O regime de administração especial temporário cessará: 

• se a União Federal assumir o controle acionário da instituição, no caso de desapropriação;  

• nos casos de transformação, incorporação, fusão, cisão ou de transferência do controle 
acionário da instituição;  

• quando, a critério do Banco Central do Brasil, a situação da instituição voltar à normalização;  

• pela decretação da liquidação extrajudicial da instituição. 

Do nome, nacionalidade, 
estado civil e endereço dos 
administradores e membros 

do Conselho Fiscal que 
estiverem em exercício nos 

últimos 12 meses anteriores à
decre- tação da medid 

Dos mandatos que, 

porventura, tenham 
outorgado em nome da 

instituição, indicando o seu 
objeto, nome e endereço do 

mandatário 

Dos bens imóveis, assim como 
dos móveis, que não se 

encontrem no 
estabelecimento 

Da participação que, 
porventura, cada admi-

nistrador ou membro do 
Conselho Fiscal tenha em 
outras sociedades, com a 

respectiva indicação 

Deverá receber dos ex-administradores 
declaração, assinada em conjunto por todos 

eles, constando a indicação: 
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