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Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público pretende, liminarmente e,

posteriormente, mediante julgamento definitivo de mérito, em resumo: o imediato afastamento de

todos os administradores dos Réus, com a decretação de intervenção judicial, inicialmente, por 6

(seis) meses, como forma de manter o Hospital em funcionamento, com a quitação das dívidas



trabalhistas, assim como a decretação da indisponibilidade e bloqueio de todos os bens móveis e

imóveis, veículos e ativos depositados junto a instituições financeiras (bancárias, securitárias e

administradoras de consórcios) em nome dos Réus.

Inicialmente este Magistrado optou por oportunizar às rés manifestação, ainda que em prazo

exíguo, como forma de garantir o contraditório, a ampla defesa e, principalmente, resguardando

a segurança jurídica (id. 37b406b).

Todavia, momentos após a publicação do despacho, os prazos processuais foram suspensos por

determinação de Órgãos superiores, o que se mantém até a presente data.

Consultado os autos, não houve qualquer manifestação por parte da 1ª ré, assim como pela 2ª

(esta última sem procurador constituído e não notificada até o momento), tendo apenas o MPT

falado nos autos (id. 2A8e691).

Importante destacar que na petição id 281e805 apresentada junto ao processo conexo 0010159-

13.2016.5.15.0094, tivemos a apresentação do contrato de trespasse da 1ª ré para com a 2ª ré

(id. 99bafb3), passando o 2º réu a assumir todas as dívidas do 1º (cláusula 3.1 do contrato).

Preliminarmente devo ressaltar o estado de Pandemia reconhecido pela Organização Mundial da

Saúde - OMS em razão do Coronavírus (Covid-19), envolvendo o presente processo a

administração e o funcionamento de um importante Hospital na cidade de Campinas, localizada

em um dos Estados mais atingidos pelo vírus.

Por esta razão, mesmo mediante a suspensão dos prazos, este Órgão Julgador não pode ficar

inerte diante da especificidade e da gravidade da situação relatada nos autos.



Procedo neste ato com a inserção do sigilo processual em diversos documentos relacionados a

folha de pagamentos, recibos, comprovantes e extrato de movimentações bancárias,

determinando a retirada do segredo de justiça atribuído pela D. Procuradora ao processo, nos

moldes do requerido na manifestação id 2a8e691. Providencie a Secretaria. 

Fato reconhecido nos autos é a agonia jurídica e financeira das rés. Isso se comprova não

apenas pela documentação carreada aos autos pelo Ministério Público nestes autos, mas,

também, por todo o histórico das rés junto ao processo conexo 0010159-13.2016.5.15.0094, em

que fora indeferido o Plano Especial de Pagamentos Trabalhista - PEPT, transformando-se em

Regime Especial de Execução Forçada – REEF.

Importante destacar que o PEPT tentado pela 1º ré no processo conexo, trazia diversas

obrigações que deveriam ser cumpridas pela parte requerente, conforme depreende-se ao

analisar a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, art. 151: 

(…) o prazo máximo de três anos para a quitação integral da dívida; (…) (...) o compromisso de

cumprir regularmente as obrigações trabalhistas dos contratos em curso, inclusive as

decorrentes de verbas rescisórias devidas aos empregados dispensados ou que se demitirem,

(…) (…) relacionar, documentalmente, as empresas integrantes do grupo econômico e

respectivos sócios, todos cientes de que serão responsabilizados solidariamente pelo

adimplemento das obrigações relativas ao montante global obtido na reunião das execuções

perante o Tribunal, (…) (…) ofertar garantia patrimonial suficiente ao atendimento das condições

estabelecidas, (…) (...) balanço contábil, devidamente certificado por contador, bem como

declaração de imposto de renda, em que se comprove a incapacidade financeira de arcar com a

dívida consolidada, com efetivo comprometimento da continuidade da atividade econômica; (…).

Já o Regime Especial de Execução Forçada – REEF determinado em recente decisão, prevê, no

art. 154 da mesma Consolidação acima mencionada, o: (…) procedimento unificado de busca,

constrição e expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida consolidada de devedor com

relevante número de processos em fase de execução, como medida de otimização das

diligências executórias, doravante realizadas de forma convergente, mediante a utilização de

.processo piloto



Assim, necessária uma atitude urgente. Nos dizeres do colega aposentado, Dr. Flávio Gaspar

Salles Vianna, quando do julgamento de um caso análogo a este, o do Hospital e Maternidade

Albert Sabin, cuja brilhante decisão se toma a liberdade de utilizar nestes autos, aqui e em

diversas diretrizes abaixo consignadas: O direito não deseja o falecimento daqueles que

reconhece a existência. Mas é implacável para aqueles que o transgridem, tão logo toma ciência

do desrespeito ocorrido. Cumpre ser registrado que a agonia destes entes jurídicos provocou e

provoca a agonia para aqueles que prestaram serviços, não receberam integralmente seus

.salários e/ou perderam sua fonte de sustento

A situação se torna ainda mais grave neste momento de Pandemia por conta do Coronavírus

(Cevid-19). O fechamento de um hospital ou, ainda que menos grave, o esvaziamento de seu

quadro de empregados e/ou prestadores de serviços, acaba por prejudicar toda uma população

local que tende a precisar a cada dia mais de leitos hospitalares e de excelentes profissionais de

saúde, como os encontrados no local.

A administração judicial das rés, se transformando num concurso universal de credores

trabalhistas com o propósito de recuperar judicialmente as empresas devedoras e quitar todos os

débitos trabalhistas, é algo radical, mas necessário neste momento processual e, especialmente,

mundial.

Temos como incontroverso (ainda que sem qualquer manifestação por parte dos réus até o

momento), as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Hospital. Atraso no pagamento de

salários, demissões sem o pagamento de verbas rescisórias, dívidas judiciais trabalhistas em

fase de execução, processos trabalhistas tramitando, depósitos fundiários não recolhidos, além

de dívidas previdenciárias e fiscais, dentre outras.

É informado na peça inicial e de conhecimento deste Magistrado que cuida do REEF, a

existência de vultuoso débito, não apenas trabalhista, com riscos de inadimplência caso ocorra o

encerramento das atividades do Hospital. 



Com o objetivo de evitar o encerramento das atividades e diminuir o prejuízo dos empregados

que trabalham ou trabalharam para as rés e considerando a natureza alimentar dos créditos

trabalhistas, bem como, sem perder de vista a preferência prevista no art. 186, CTN, e todas as

garantias constitucionais e legais para os créditos de natureza alimentar, determina-se, como

meio de satisfação das dívidas trabalhistas, na forma do art. 862, NCPC, a penhora do

estabelecimento.

Por tudo o que até aqui fora exposto, entendo plenamente preenchidos os requisitos

caracterizadores da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e seguintes, NCPC, em especial

quanto a probabilidade do direito (instauração do REEF e documentação relacionada nesta

demanda quanto a ausência de pagamento de salários e demais direitos trabalhistas), bem como

o perigo de dano quanto ao risco de encerramento de atividades do Hospital em plena crise

mundial de Coronavírus.

Assim, determino liminarmente a Penhora sobre todos os bens, ativos e direitos das Rés, através

dos convênios digitais. . Contudo sua administração estará sujeita aosProvidencie a Secretaria

poderes de mando e gestão do Administrador Judicial ora nomeado que, de imediato, tomará as

providências para verificação e mensuração de seu passivo, principalmente débitos trabalhistas,

e decidirá sobre a viabilidade ou não da manutenção de suas atividades, atentando-se para o

momento crítico do Coronavírus.

Fixo o período de administração judicial em 6 (seis) meses a contar da data de publicação da

presente decisão ou a satisfação integral dos débitos trabalhistas. O prazo poderá ser prorrogado

por igual período a requerimento fundamentado das partes ou do Administrador Judicial, a

critério do Juízo, ou por iniciativa do próprio Magistrado, se assim entender, para a efetivação

das medidas adotadas e salvaguarda da prestação jurisdicional. 



Determino que o Administrador Judicial, ora nomeado, entre em contato com os planos de saúde

credenciados junto ao Hospital, como forma de manter recursos financeiros suficientes para a

continuidade das atividades, bem como para a quitação dos débitos trabalhistas e conexos.

O Juízo nomeia como Administrador Judicial das rés o Senhor , portador doMarcelo Zabaneh

CPF nº 056.649.408-67, e-mail: zabaneh.consultoria@hotmail.com. 

Confere-se ao Administrador Judicial acima nomeado, bem como a seus prepostos, livre acesso

às dependências das rés, bem como a imissão na função de Administrador Judicial a fim de que,

de imediato, inicie os seus trabalhos. 

Ao Administrador Judicial são assegurados plenos poderes de gestão, devendo providenciar o

seu registro como tal junto aos órgãos competentes. 

Ressalto que deverá ser buscada a manutenção das atividades existentes, com o pagamento

das dívidas trabalhistas e conexas. 

Para que a administração judicial atinja seus objetivos, fica autorizada a busca e apreensão de

todos os objetos, papéis de qualquer natureza, livros comerciais, computadores, arquivos digitais

/eletrônicos, informações arquivadas em nuvens, relacionados ao mister designado, de posse ou

propriedade das empresas Rés. 

Ao Administrador Judicial são transferidos poderes para entrar em contato e requisitar auxílio da

Receita Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, Polícia Federal e Militar para

cumprir a incumbência desta decisão. 



Para o êxito das penhoras acima determinadas, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

Apuração dos débitos relativos a salários, parcelas e consectários decorrentes do atraso no

pagamento dos salários, tais como pensões alimentícias, empréstimos por consignação em folha

de pagamento, 13º salário, verbas rescisórias e, ainda, despesas com vale transporte, auxílio

alimentação e outras. 

Enumeração de dívidas judiciais trabalhistas, com a relação dos respectivos processos, fase em

que se encontram, e respectiva dívida.

Elaboração de rol das dívidas de fundo de garantia, bem como dívidas previdenciárias, fiscais e

de outra natureza;

Elaboração de relatório pelo Administrador Judicial a cada 30 (trinta) dias, com resumo das

receitas e despesas do período;

Relação de todo o patrimônio das Rés, incluindo bens móveis e imóveis, valor de eventual fundo

de comércio, marca, contratos pendentes de recebimento e carteiras de clientes;

Deverá o Administrador Judicial apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de

administração detalhado e acompanhado do respectivo resumo, estabelecendo a previsão de

créditos para pagamento das dívidas trabalhistas, priorizando salários dos empregados ativos.

O Administrador Judicial elaborará relatório circunstanciado da administração, seguida de, ao

menos, duas propostas alternativas de providências, que tenham por objetivo sanar a

administração, permitir a continuidade dos negócios e quitar paulatinamente o passivo

trabalhista, inclusive com detalhamento do plano de gestão, das instituições eventualmente

envolvidas no assessoramento técnico e especificação das responsabilidades de cada qual. 



Estabelecido o cronograma para pagamento das parcelas acima, será elaborado um cronograma

que deverá levar em consideração todas as dívidas trabalhistas decorrente de processos

judiciais, sob cada um desses títulos. 

Assegurando-se a continuidade da prestação dos serviços do Hospital, com o pagamento de

salários, as demais dívidas judiciais trabalhistas serão quantificadas e reunidas para fixação e

estabelecimento de parâmetros para a respectiva satisfação, que poderá ocorrer por meio de

concurso de credores e sistema de rateio, de acordo com a existência ou não penhora

formalizada.

O Juízo nomeará Perito de sua confiança para verificação das contas e fiscalização de todos os

procedimentos cujas despesas serão suportadas pelas Rés. O Ministério Público do Trabalho,

ora autor, terá pleno acesso a toda e qualquer instalação física das rés, para as diligências que

entender necessárias.

Em relação aos atuais administradores das Rés, ficam, a partir da ciência desta decisão, com

força de mandado, afastados de suas funções, sujeitos seus atos posteriores à ratificação pelo

Sr. Administrador Judicial nomeado, sob pena de ineficácia, devendo o Juízo ser informado

acerca do horário da comunicação. 

Sem prejuízo das determinações acima, nomeia-se, neste ato, para atuar como auxiliar do Juízo,

a Senhora  portadora do CPF nº 218.345.138-63, e-mail:Sílvia Cristina de Almeida Bargueiras,

silcristinabargueiras@gmail.com, na função de Perita Auditora. 

A profissional nomeada terá acesso a toda documentação das Rés, da mesma forma que o

Administrador Judicial, exceto em relação a poderes de mando e gestão. 



Esta Perita auditora emitirá relatório analítico, acompanhado da respectiva conclusão, de cada

prestação de contas do Administrador Judicial. Além disso, analisará todas as contas relativas às

dívidas trabalhistas levantadas, apresentando laudo conclusivo.

De cada trabalho realizado pelo Administrador Judicial e pela Perita, será dada vista às partes.

A Perita e o Administrador Judicial deverão submeter proposta fundamentada e justificada de

honorários, que será analisada pelo Juízo após manifestação das partes, no prazo de 10 (dez)

dias.

Cientifique-se as partes, o Administrador Judicial e a Perita, com urgência, todos por meio de

Oficial de Justiça, em razão da peculiaridade do caso (art. 3º, § 2º, Portaria Conjunta GP-VPA-

.VPJ-CR nº 003/2020)

Tendo em vista a natureza das medidas acima determinadas, imprima, a Secretaria,

urgência no cumprimento desta decisão, com a expedição dos mandados necessários,

restando autorizado o contato com o Administrador Judicial e com a Perita por e-mail.

Campinas, 25 de março de 2020. 



Rafael de Almeida Martins

Juiz Coordenador da Divisão de Execução de Campinas


