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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E 
CONCORDATA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO DA 
MASSA FALIDA. DESCABIMENTO. NÃO 
ATENDIDAS AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO 
ART. 66, § 1º, DO DECRETO-LEI 7.661/45. 
1. A destituição do Síndico se trata de ato formal 
decorrente de fato grave, portanto, é imprescindível 
que seja oportunizada a manifestação daquele, a fim 
de serem atendidos aos princípios da ampla defesa e 
do contraditório, bem como do Ministério Público, cuja 
intervenção obrigatória decorre de lei, o que não 
ocorreu no caso em tela, pois a decisão agravada está 
embasada em alegação genérica de falta de diligência 
como causa da demora do processo, sem apontar as 
medidas que deveriam ter sido adotadas para que o 
feito tivesse tramitação célere, ou a conduta 
processual assumida pelo administrador judicial que 
impediu este desiderato. 
2. O excesso de prazo a que alude o art. 66 do 
Dec. Lei 7.661/45 é o imotivado, ou seja, resultante da 
desídia do administrador da massa, o que, a princípio, 
não se verifica na hipótese dos autos, ou seja, não se 
afigura causa de destituição do Síndico quando os 
prazos processuais são ultrapassados em decorrência 
do cuidado deste com os interesses da massa, com 
realização de diversas diligências para possibilitar a 
apuração das massas subjetiva e objetiva. 
3. Portanto, não tendo o magistrado de primeiro 
grau ouvido o Síndico e o Ministério Público, a 
reformada da decisão agravada é a medida que se 
impõe, de sorte que sejam cumpridas as 
determinações contidas no artigo 66, § 1º, do Decreto-
Lei nº 7.661/45. 
Dado provimento ao agravo de instrumento. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento 

ao agravo de instrumento. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO E DES.ª 

ISABEL DIAS ALMEIDA. 

Porto Alegre, 31 de agosto de 2011. 

 
 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,  
Relator. 

 

I  -  RE L A TÓ RIO  

                DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 

EUGÊNIO CORRÊA COSTA interpôs agravo de instrumento, 

nos autos do processo falimentar de TIMOTEO RAUL FERREIRA SOARES, 

contra a decisão que o destituiu do cargo de Síndico da Massa Falida. 

Nas razões recursais a parte agravante sustentou, em suma, 

que a destituição que teria inspirado a decisão agravada 

inquestionavelmente ocorreu posteriormente à sua nomeação no presente 

procedimento falimentar. 

Referiu que, ao que tudo indica, entendeu o Juízo por destituir 

o Síndico, fazendo suas as já subjetivas razões de decidir proferidas em 

processo estranho à sua jurisdição, ou seja, o processo nº 

067/1.03.0001151-7, originário da 1ª Vara Judicial da Comarca de São 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Lourenço do Sul, em decisão que é completamente subjetiva e parte de 

premissas totalmente equivocadas, as quais vem sendo atacadas através 

dos competentes recursos, sendo que em nenhum dos casos houve o 

trânsito em julgado. 

Asseverou que eventual destituição posterior da mesma função 

em outro feito não tem o condão de autorizar a destituição das funções que 

vem exercendo por interpretação extensiva, cujo entendimento, além de 

ilegal, configura verdadeiro absurdo. 

Argumentou que a destituição pressupõe vista ao Ministério 

Público e contraditório, quando é imputado qualquer fato de desídia por 

parte do síndico, providência nem de longe respeitada pelo julgador de 

origem. 

Ressaltou que em caso de manutenção da destituição, deverá 

ser modificada a decisão agravada no que tange à cassação dos honorários 

pelo trabalho desenvolvido durante o tempo em que o Síndico exerceu o 

encargo. 

Postulou a concessão de efeito suspensivo e o provimento do 

recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada. 

No despacho de fl. 247 foi indeferido o efeito suspensivo. 

O Juiz de primeiro grau prestou informações à fl.251 dos autos, 

dando conta que a parte agravante cumpriu com o disposto no art. 526 do 

Código de Processo Civil e que a decisão agravada não foi modificada. 

A parte agravada não apresentou contra-razões (fl.257). 

O Ministério Público emitiu parecer às fls.253/254 do presente 

feito, opinando pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 

I I  -  VO TOS  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

                 DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 

Eminentes Colegas. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a contra a decisão que destituiu o agravante do cargo de 

Síndico da Massa Falida. 

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o 

recurso cabível e a forma de instrumento é adequada, há interesse e 

legitimidade para recorrer, este é tempestivo e foi devidamente preparado 

(fl.244), estando acompanhado da documentação pertinente e inexiste fato 

impeditivo do direito recursal, noticiado nos autos. 

Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso 

intentado para o exame das questões suscitadas.     

Preambularmente, deve ser ressaltado que o objetivo precípuo 

do feito falimentar é a liquidação do ativo para pagamento do passivo da 

massa, em atenção a ordem legal e levando em conta o tratamento 

isonômico dos credores na sua respectiva categoria, além de aferir a 

existência de atentado à ordem pública mediante a prática de ilícitos, no qual 

o Síndico da Massa Falida tem um papel de suma importância para atingir 

estes desideratos. 

Releva ponderar, ainda, que o art. 66 do Dec. Lei 7.661/45, 

aplicável ao caso em exame, a teor que estabelece o art. 192 da nova Lei de 

Falências e Recuperação de Empresas, estabelece regra clara e precisa 

para afastar de suas funções o síndico desidioso que exceda prazos, infrinja 

os deveres que lhe incumbem ou tenha interesses contrários aos da massa. 

Por outro lado, o § 1º do art. 66 do Decreto-Lei 7.661/45, está 

assim redigido: 

Art. 66 (...) 

§ 1º -  O síndico e o representante do Ministério Público serão ouvidos antes 
do despacho do juiz, salvo quando a destituição tenha por fundamento 
excesso de prazo pelo síndico, caso em que será decretada em face da 
simples verificação do fato. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Desse modo, a destituição do Síndico se trata de ato formal 

decorrente de fato grave, portanto, é imprescindível que seja oportunizada a 

manifestação daquele, a fim de serem atendidos aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, bem como do Ministério Público, cuja intervenção 

obrigatória decorre de lei, o que não ocorreu no caso em tela, pois a decisão 

agravada está embasada em alegação genérica de falta de diligência como 

causa da demora do processo, sem apontar as medidas que deveriam ter 

sido adotadas para que o feito tivesse tramitação célere, ou a conduta 

processual assumida pelo administrador judicial que impediu este 

desiderato. 

Releva ponderar, ainda, que o excesso de prazo a que alude o 

art. 66 do Dec. Lei 7.661/45 é o imotivado, ou seja, resultante da desídia do 

administrador da massa, o que, a princípio, não se verifica na hipótese dos 

autos, ou seja, não se afigura causa de destituição do Síndico quando os 

prazos processuais são ultrapassados em decorrência do cuidado deste com 

os interesses da massa, com e realização de diversas diligências para 

possibilitar a apuração das massas subjetiva e objetiva. 

Portanto, não tendo o magistrado de primeiro grau ouvido o 

Síndico e o Ministério Público, a reformada da decisão agravada é a medida 

que se impõe, de sorte que sejam cumpridas as determinações contidas no 

artigo 66, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/45. 

A esse respeito é o aresto a seguir transcrito: 

FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. INDEFERIMENTO. Ausente 
evidência de que o síndico seja desidioso no que concerne à preservação 
do imóvel em questão, não cabe a destituição perseguida. Nada muda, em 
razão do disposto no art. 60 do Decreto-lei nº 7.661/45. Até porque, para a 
destituição, seria necessária prévia manifestação do MP e do próprio 
síndico, o que não ocorreu, consoante os termos art. 66, § 1º, do Decreto-lei 
nº 7.661/45. Além do que, a tendência legislativa, como se pode observar 
do art. 21, da nova Lei de Falências (11.101/2005), é permitir a nomeação, 
como administrador judicial, não propriamente de credor, mas de 
profissional idôneo, preferencialmente advogado, como no caso. AGRAVO 
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70023188303, Quinta Câmara 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 
30/07/2008). 

 

 

É oportuno destacar que, eventual quebra de confiança quanto 

a atuação do síndico nomeado pelo magistrado que preside a execução 

coletiva, pode resultar na substituição daquele por este, mas sempre 

precedida da ouvida do administrador, cujo procedimento e consequências 

jurídicas são diversas da destitução. 

Dessa forma, deve ser dado provimento ao agravo de 

instrumento, reformando a decisão agravada, a fim de que seja dado 

prosseguimento no procedimento para destituição do síndico, de acordo com 

os ditames estabelecidos na lei especial de quebra. 

 

I I I  -  D IS PO S IT I VO  

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo 

de instrumento, reformando a decisão agravada que destituiu o Síndico da 

Massa Falida, determinando que sejam cumpridas as determinações 

contidas no artigo 66, § 1º, do Decreto-Lei nº 7.661/45. 

 

 
DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Agravo de 

Instrumento nº 70042215400, Comarca de Jaguarão: "DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME ." 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Julgador(a) de 1º Grau: CLEBER FERNANDO CARDOSO PIRES 


