
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

ACÓRDÃO REGISTRADO(A)SOBN° 

"02056743* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 596.114-4/8-00, da Comarca de 

SÃO PAULO, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SAO PAULO. sendo apelado MASSA FALIDA DE SAÚDE EXCLUSIV 

ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA.: 

ACORDAM, em Câmara Especial de Falências e 

Recuperações Judiciais de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, V.U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente), JOSÉ ROBERTO 

LINO MACHADO. 
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APELAÇÃO CÍVEL n° 596.114.4/8 

SÃO PAULO 

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Apelada: SAÚDE EXCLUSIV ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA. 

(MASSA FALIDA) 

Voto n° 21.814 

FALÊNCIA - ENCERRAMENTO - AUSÊNCIA DE BENS A 
ARRECADAR - JUNTADA SUPERVENIENTE DE RELATÓRIO 
FINAL DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DANDO CONTA DA 
EXISTÊNCIA DE EXPRESSIVO DANO ATRIBUÍVEL A EX-
ADMINISTRADORES DA FALIDA, BEM COMO DE INDÍCIOS DE 
PRÁTICA DE CRIMES FALIMENTARES - PROVA QUE PODERÁ 
DAR NOVA PERSPECTIVA AO PROCESSO CONCURSAL, EM 
BENEFÍCIO DA MASSA DE CREDORES - DECRETO DE 
ENCERRAMENTO AFASTADO - RECURSO PROVIDO 

RELATÓRIO 

Cuida-se de apelação interposta pelo digno 

Representante do Ministério Público contra a r. sentença de fl. 

2.843, que declarou encerrada a falência de SAÚDE EXCLUSIV 

ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA., ressalvando que permanece "o 

devedor falido com a responsabilidade por suas obrigações 

pendentes". 

Sustenta, o digno Representante do Parquet, em 

síntese, o seguinte: 

a) consta dos autos informação da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar no sentido de que foi concluído inquérito 

Voto n° 21 814 
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administrativo de apuração da responsabilidade dos ex-

administradores da massa falida de Saúde Exclusiv Assistência 

Médica S/C Ltda., e que referido inquérito foi remetido ao Juízo da 

Falência; 

b) o artigo 24-D da Lei n° 9.656/98, que rege os 

planos de saúde, remete à aplicação da Lei n° 6.024/74, que prevê 

a responsabilidade objetiva e solidária dos ex-administradores, 

sujeitando-os, inclusive, à ação civil de responsabilidade; 

c) é essa a hipótese dos autos, pois embora não 

tenham sido arrecadados bens da falida, resta a possibilidade de 

propositura de ação de responsabilidade contra seus ex-

administradores, nos termos dos artigos 45 e 47 da supra referida 

Lei n° 6.024/74, com perspectiva de ingresso de bens para saldar 

os prejuízos apurados na falência; 

d) com o encerramento da falência caberá a cada 

credor buscar a satisfação de crédito, em afronta ao princípio da par 

conditio creditorum e 

e) não foi apurada, ainda, a responsabilidade criminal 

dos falidos, devendo eventual denúncia ser formulada perante o 

juízo falimentar. 

Ciente da sentença, o administrador judicial 

manifestou-se a fl. 2859, juntando cópia do relatório final do 
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inquérito administrativo remetido pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (fls. 2.760/2.903). 

O recurso é tempestivo, manifestando-se, o Ministério 

Público nesta instância, através de parecer de lavra do Procurador 

de Justiça José Antônio Remédio, por seu provimento. 

É o relatório. 

VOTO 

Publicado o quadro geral de credores (fls 2838/2839), 

o Juízo de primeiro grau declarou sumariamente encerrada a 

falência, com fulcro no art. 156 da Lei n° 11.101/2005, por ausência 

de ativos a arrecadar. 

Considerada isoladamente a falta de bens da falida 

passíveis de arrecadação e o fato de nenhum credor haver 

apresentado inconformismo contra o encerramento da falência, 

inclinar-me-ia, num primeiro momento, a manter a sentença 

terminativa, de modo a evitar a sucessão de atos inúteis ou de 

pouca efetividade para a satisfação dos interesses da massa. 

O mero encerramento do processo concursal, afinal, 

não implica necessariamente na extinção das obrigações do falido 

(até porque ressalvada a subsistência dessas obrigações na própria 

sentença) nem impede a instauração de procedimento penal para 

apuração de eventuais delitos falimentares. De se lembrar, a 
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propósito, que, nos termos do art. 183 da Lei n° 11.101/2005 (cuja 

eficácia ainda não foi afastada), compete ao juiz criminal da 

jurisdição onde tenha sido decretada a falência conhecer de tal 

espécie de ação penal. 

No caso em exame, contudo, há elementos que 

recomendam a continuidade do processo falimentar. 

Com efeito, cópia de relatório final do inquérito 

administrativo instaurado no âmbito da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS (acostada aos autos após a prolação da 

sentença, diga-se de passagem) dá conta da existência de 

expressivo dano atribuível a ex-administradores da falida, bem 

como de indícios de prática de crimes falimentares (fls. 2860/2903), 

tudo a fundamentar futura ação de responsabilidade, por meio da 

qual poderão ser obtidos recursos em favor da massa. 

Como bem observado no parecer da douta 

Procuradoria de Justiça, "embora não se negue que, formalmente, 

tenha agido com acerto o r. Juiz "a quo", ao declarar encerrada a 

falência da recorrida diante da ausência de arrecadação de bens, 

nos termos do art. 156 da Lei n° 11.101/2005, tal postura não 

atende à conveniência da massa falida e da integralidade dos 

credores, uma vez que o síndico, com o encerramento da falência, 

deixará de ter legitimidade para ingressar com a medida cautelar de 

arresto e com a ação civil de responsabilidade previstas nos artigos 

45 e 46 da Lei n° 6.024/74, ou mesmo para continuar atuando, 
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como substituto processual, nas referidas ações, caso elas já 

tenham sido propostas, nos termos do art. 47 da Lei n° 6.024/74". 

É certo que a eventual ação de responsabilização dos 

ex-administradores, tal como ocorre em se tratando de 

responsabilização dos sócios, independe da continuidade do 

processo falimentar (art. 82 e §§ da Lei n° 11.101/2005). 

Tendo-se em vista, no entanto, a superveniência da 

prova produzida pelo principal órgão de fiscalização das atividades 

da devedora, que poderá efetivamente dar nova perspectiva ao 

processo concursal, em benefício da massa de credores, creio ser 

melhor solução o prosseguimento do feito. 

Por tais razões, e acolhido integralmente o parecer da 

voto prove o recurso, afastado douta Procuradoria 

o encerramento 

relator 
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