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 Vistos etc. 

POLICLÍNICA CENTRAL LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92..766.641/0001-70, e, neste ato, representada por sua 
Liquidante Extrajudicial nomeada, Bel. Bianca Nascimento Pereira Higaschi, ingressou 
perante este Juízo com o presente Pedido de Autofalência, noticiando, primeiramente 
ter a ex-operadora de saúde supra nominada, sido fundada em agosto de 1963, cujos 
atos constitutivos foram arquivados no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, 
salientando que somente em 16/05/2005 transferiu seu registro do cartório civil para a 
Junta Comercial do Estado, na qual constava como sendo empresa com capital social 
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), distribuídos entre seus sócios da 
seguinte forma: Espólio de Jaime Zaduchliver, representado por Jorge Grossman  
Zaduchliver (33%); Moacir Milton  Zaduchliver (33%); e S/A Riograndense de 
Administração de Hospitais, Clínicas e Congêneres (34%). 

Narrou, em síntese, que a administração ocorria de forma conjunta 
entre os sócios Jorge e Moacir, quando foram detectadas irregularidades econômico-
financeiras e administrativas na operadora, e restou instaurado “regime especial de 
Direção Fiscal pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Complementar-
ANS”, fato ocorrido em 11/06/2007, ocasião em que foi constatada ausência de liquidez 
para com as obrigações com a rede credenciada e fornecedores, o que deu origem a 
vários protestos; falta de ativos garantidores; apuração de prejuízos de monta; além de 
atrasos de salários de funcionários e benefícios, culminando com a instauração de um 
novo procedimento em 03/07/2008, sendo que, no mês de outubro de 2008, foi 
determinada, mediante resolução expedida pelo Órgão supra, a alienação da carteira 
de beneficiários. 

Como não houve interessados, mediante apresentação de proposta 
de compra, mesmo diante da publicação de quatro editais, após deliberação da diretoria 
colegiada, a ex-operadora foi submetida ao regime especial de Liquidação Extrajudicial 
- Resolução nº 721, datada de 22/10/2009, ocasião em que foram dispensados os 
empregados, oficiado aos bancos para o bloqueio das contas e contratada empresa de 
vigilância para a preservação dos bens móveis, com a arrecadação dos livros legais, à 
exceção dos referentes ao ano de 2009. 

Referiu, outrossim, que na época da Liquidação, a ex-operadora 
apresentou um passivo de R$ 45.173.814,38 (quarenta e cinco milhões, cento e setenta 
e três mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), e que, entre 2013 e 
2014, foi solicitado pelo então Liquidante Extrajudicial à Agência Nacional de Saúde 
Complementar-ANS a inclusão das empresas: UNI – Unidade de Odontologia e 
Medicina Integrada Ltda.; Netuno Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME; MMZ 
Comércio e Participações Ltda.; Marciana Participações e Investimentos Ltda.; Odonto 
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Life Assistência Médica Odontológica Ltda.; Serigrafia Líder Ltda.; Gestão Soluções em 
Saúde Ltda.; Multifarma Medicamentos Ltda.-ME; SET Análises Clínicas, Químicas e 
Toxicológicas Ltda.; S/A Riograndense de Administração de Hospitais, Clínicas e 
Congêneres Ltda.-ME; e Rede Sul Clínicas Ltda., a qual com a troca do Liquidante, a 
atual opinou pela não extensão do regime liquidatário, porquanto não encontrados 
indícios de fraudes ou desvios de recursos financeiros da Policlínica Central para 
quaisquer dessas empresas.      

Assim, após dizer que o passivo atualmente alcança o montante de 
R$ 65.275.595,88 (sessenta e cinco milhões, duzentos e setenta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), enquanto que o ativo 
soma R$ 3.905.251,16 (três milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e cinquenta e 
um reais e dezesseis centavos), consoante documentação examinada, bem como após 
sustentar da possibilidade jurídica do pedido, do  atendimento dos requisitos previstos 
no artigo 105 da Lei nº 11/101/2005 e  da desnecessidade da citação dos 
administradores da empresa, em razão da perda do mandato com a Liquidação 
Extrajudicial, requereu, com base em passagens jurisprudenciais e doutrinárias, a 
declaração da falência da ex-operadora Policlínica Central Ltda. Postulou ainda a 
concessão do benefício da AJG e demais diligências pertinentes ao decreto falimentar. 

Instrui o pedido com instrumento de mandato, declaração para fins 
de AJG, publicações da ANS no Diário Oficial da União contendo a nomeação da atual 
Liquidante; e cópias de todos os atos administrativos anterior e durante o processo de 
liquidação; relação de ações trabalhistas e cíveis em que é demandada; relação de 
títulos protestados; relação de credores; contrato social e respectivas alterações; elação 
de bens dos ex-administradores; livros contábeis de 2006 a 2008 (depositados em 
Cartório); balancete  de verificação de 2015; Cópias das matrículas dos imóveis; termo 
de arrecadação de todos os bens da ex-operadora; e, por fim, relatório  de conclusão 
do Inquérito Administrativo (fls. 38/389). 

Indeferido o benefício da AJG e diferido o pagamento das custas, foi 
determinada a intimação dos sócios da sociedade em liquidação, na qualidade de 
assistentes litisconsorciais da autora (fls.390/392). 

Manifestou-se pessoalmente nos autos o sócio Moacir Milton 
Zaduchliver (fls.401/402) oferecendo, de próprio punho, oposição ao pedido de 
autofalência em razão da condução temerária da liquidação extrajudicial que tramita 
desde o ano de 2009, afirmando responsável pela depreciação do ativo imobiliário e 
crescimento exponencial do passivo, sem o pagamento de qualquer credor. Impugnou a 
alegação de insuficiência do ativo para satisfazer a liquidação, cujos pagamentos 
sequer se iniciaram, avaliando em mais de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) 
o  patrimônio imóvel que ainda permanece no ativo. 

 

Ouvido o ilustre Agente Ministerial, este lançou parecer, opinando 
pela procedência do pedido, mediante a decretação da quebra da postulante, eis 
satisfeitos os principais  requisitos previstos no artigo 105 da atual Lei de Falências (fls. 
400 e verso). 

Vieram os autos conclusos. 

 

É O RELATÓRIO. 

PASSO A DECIDIR. 
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Trata-se de pedido de autofalência de sociedade operadora de 
Plano de Saúde em Liquidação Extrajudicial pela Agência Nacional de Saúde – ANS, 
formulado pela liquidante nomeada. 

A prévia inserção da autora em regime especial de liquidação 
extrajudicial empresta peculiaridades ao caso concreto e exige um exame além dos 
requisitos do art. 105 da Lei 11.101/2005. 

A Liquidação Extrajudicial e a Falência são institutos similares, mas 
não idênticos, divergindo em seus procedimentos e, em especial, em suas finalidades. 
Enquanto a Liquidação Extrajudicial pela ANS, com fundamento na Lei 9.656/08 tem 
como principal escopo a exclusão compulsória do mercado de empresas prestadoras 
de serviço de saúde a fim de maximizar a proteção dos usuários desses serviços, 
decorrente da intervenção do Estado no domínio social no intuito de regular a atividade 
de assistência suplementar à saúde, a falência, decretada nos termos  da Lei nº 
11.101/2005, na lição de Gladston Mamede

1
, é O procedimento pelo qual se declara a 

insolvência empresarial (insolvência do empresário ou sociedade empresária) e se dá 
solução à mesma, liquidando o patrimônio ativo e saldando, nos limites da força deste, 
o patrimônio do falido (2009). 

 

Logo, enquanto a liquidação extrajudicial destina-se à proteção do 
mercado regulado pelo Estado, tendo apenas como objeto secundário o pagamento dos 
credores, na Falência, também entendida como execução coletiva, o pagamento dos 
credores, em condição de igualdade em suas classes e nas forças do ativo da massa, é 
a finalidade do instituto.   

Logo, correta a conclusão legal de que, a princípio, a teor do art. 23 
da Lei 9.656/98 e art. 2º, II, da Lei 11.101/2005,  não estão sujeitas a recuperação 
judicial ou falência, as sociedades operadoras de plano de assistência à saúde. 

No entanto, a possibilidade jurídica do pedido falimentar da 
sociedade operadora de plano de assistência à saúde tem assento legal exatamente 
nas situações em que, já exaurida a atividade reguladora do Estado e afastada do 
mercado restrito a sociedade insolvente, a liquidação do ativo e o pagamento do 
passivo ( função secundária da liquidação extrajudicial e precípua da falência) 
apresente as situações peculiares enumeradas nos incisos do §1º, do art. 23, da Lei 
9.656/98: 

 

Art. 23.  As operadoras de planos privados de assistência à saúde não 
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência civil, mas tão-somente 
ao regime de liquidação extrajudicial. 

        § 1o  As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou 
insolvência civil quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das 
seguintes hipóteses: 

        I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento 
de pelo menos a metade dos créditos quirografários;       

        II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, 
para o pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular 
processamento da liquidação extrajudicial; ou       

        III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 

                                                 
1
MAMEDE, Gladston. Falência e Recuperação de Empresas, 3ª Edição. São Paulo: Atlas S.A., 2009 
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186 a 189 do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945. 

 

Trata-se de conversão de regime, como bem refere o inciso IV, do 
§4º, do referido art. 23, com as consequências legais inerentes ao tema falimentar, 
detre elas, apenas para citar, o exame à luz da satisfação dos credores, e não da 
regularidade do sistema prestador, a questão relativa ao grupo econômico noticiado nos 
autos e a necessidade de arrecadação integral do ativo, inclusive o resultado de 
alienações em outros juízos, sob pena de ofensa ao princípio do par conditio 
creditorum. 

Pois bem, uma vez fixada a possibilidade legal do pedido, resta 
verificar de sua incidência. 

Para fazer incidir o balizamento normativo do inciso I, do §1º, do art. 
23, da Lei 9.656/98, a liquidante, no exercício legal da representação da sociedade, 
afirma que o passivo atual é de R$ 66.275.595,88 e que o encontra-se avaliado em R$ 
3.905.251,16.  Para afirmar que o ativo não alcança 50% dos créditos quirografários, 
além da própria confissão do fato, acosta Quadro Demonstrativo Comparativo (fl.18), no 
qual os créditos quirografários somam a importância de R$ 15.895.587,33. 

Para fazer incidir o balizamento normativo do inciso II, do §1º, do 
art. 23, da Lei 9.656/98, a liquidante, no exercício legal da representação da sociedade, 
afirma que o ativo realizável é insuficiente para o custeio da liquidação. Embora não 
decline o ativo realizável, definido pelo §2º, do art. 23, da Lei 9.656/98 como sendo todo 
ativo que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o pagamento das 
despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda, afirma da necessidade de 

aporte de recursos pela ANS, para custear a liquidação, na razão de R$ 1.528.908,11. 

A insuficiência do ativo, cabe dizer, é aferida no momento do pedido 
de falência, não servindo para afastar a comprovação da insolvência a alegação do 
sócio Moacir de que foi a má administração da ANS, por seus prepostos, durante a 
liquidação extrajudicial, que ensejou a degradação do patrimônio e a consequente  
redução do ativo. 

Também sobre a intervenção do sócio, ainda que mantenha o 
entendimento sobre o direito do sócio da sociedade em liquidação extrajudicial de 
ingressar nos autos na ação em que a sociedade é parte, inclusive de requerimento de 
autofalência, e até opor-se ao pedido, nos exatos termos do despacho inicial, tal 
intervenção exige a representação processual por advogado, não tendo o terceiro 
interessado capacidade postulatória direta. Se a capacidade postulatória é a 
capacidade de requerer e postular em juízo, e no sistema processual brasileiro apenas 
o advogado tem capacidade postulatória, o sócio que deseja ingressar nos autos e não 
possui habilitação técnica, obrigatoriamente, deverá constituir um procurador judicial. 

Reafirmo ainda que a representação da sociedade no pedido de 
autofalência se dá pela liquidante e que a intervenção dos sócios durante esta fase 
somente admite-se na forma de litisconsórcio, recebendo o feito no estado que se 
encontra, sem direito à citação. 

Por fim, embora a alegada dilapidação patrimonial durante a 
liquidação extrajudicial não impeça a decretação da falência, pelo tempo de duração da 
liquidação e pela redução patrimonial havida, sem o pagamento dos credores, forço-se 
dizer que a apuração de eventuais responsabilidades dar-se-á no curso do processo, 
ou mesmo em ação própria, ex vi a ação indenizatória noticiada pelo sócio. 

 



 

 

      5 
   64-1-019/2015/239500 019/1.15.0009504-1 (CNJ:.0017726-46.2015.8.21.0019) 

 

Concluo, então, no tópico da possibilidade jurídica do pedido que, 
admitida a falência da sociedade operadora de planos privados de assistência à saúde, 
ao  exame das hipóteses legais, tenho por não demonstrada a realização da previsão 
legal  do inciso II, mas comprovada a incidência o inciso I, ambos do §1º, do art. 23, da 
Lei 9.656/98, suficiente para autorizar o pedido de autofalência pela liquidante 
extrajudicial, para fins de  conversão do regime de liquidação extrajudicial em falência. 

 

Passo ao exame dos requisitos da Lei 11.101/2005. 

Ressai dos documentos aportados com a inicial que a requerente 
preenche, efetivamente, os requisitos exigidos pela Lei nº 11.101/05, porquanto se 
mostra patente o estado de insolvência em que se encontra na data de hoje, bem como 
restou formalmente caracterizada a impossibilidade de sua recuperação judicial e de 
retomada da atividade empresarial desenvolvida, considerando sua inserção no regime 
especial de Liquidação Extrajudicial, inclusive sem interessados na aquisição de sua 
carteira de beneficiários.   

A relação de títulos protestados e as ações me que demandada 
denotam a insolvência, assim como dos demais documentos que atestam o 
desequilíbrio financeiro entre o ativo e o passivo de suas contas, e o integral 
comprometimento de seu patrimônio com as dívidas contraídas, pendentes de 
adimplemento. 

 

A ausência dos demonstrativos contábeis referentes aos 3 (três) 
últimos exercícios sociais e livros obrigatórios estão plenamente justificados pela 
liquidante, decorrentes do longo período de liquidação e a sucessiva troca dos 
profissionais responsáveis, restando suficiente a prova da existência de credores, a 
demonstração da insuficiência patrimonial e a impossibilidade do prosseguimento da 
atividade. 

Assim, presentes os requisitos legais para a decretação da quebra, 
impõe-se a procedência do pedido, nos termos do pedido inicial e do douto parecer 
ministerial retro. 

Consequência da decretação da quebra, o aproveitamento dos atos 
realizados durante o período de liquidação extrajudicial exige o exame da regularidade 
e da extensão dos procedimentos elencados na Lei 6.024/74, nos termos do art. 24-D, 
da Lei 9.656/98. 

Nesse tópico, o exame da documentação que instrui a inicial revela 
que já no relatório final, elaborado pelo segundo liquidante nomeado, datado de 31 de 
março de 2010, apontava-se a necessidade do requerimento de autofalência. Em razão 
da tramitação interna dos procedimentos da ANS, e pela necessidade de sucessivas 
substituições dos liquidantes, a autorização para o pedido de autofalência foi aprovada 
apenas em 25/06/2012, restando comunicada ao então liquidante em 06/07/2012 (fls.74 
e seguintes). 

Entre a data de autorização, em 25 de junho de 2012, e o efetivo 
ingresso do pedido, em 11 de junho de 2015, tem-se a nomeação de mais dois 
liquidantes: Jobson Barbosa, em 18 de julho de 2012, e a atual, Bianca Nascimento 
Pereira Higashi, em 18 de fevereiro de 2014. 

Logo, conclui-se que a liquidação extrajudicial, instaurada em 22 de 
outubro de 2009, tramitou até o pedido de autofalência sem ingressar na fase de 
declaração dos créditos, a qual exige a publicação do aviso do art. 22, da Lei 6.024/74, 
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o que se supõe, pela data do primeiro relatório em 2010, pugnando pela falência, e pela 
ausência do documento (aviso publicado). Em tais condições, a Relação de Credores 
informada pela liquidante, apenas atende aos termos do art. 105, II da Lei 11.101/2005, 
mas não possui força de habilitação ou quadro de credores, submetendo-se integral e 
regularmente ao procedimento de verificação pelo Administrador Judicial, consoante 
disposto no art. 7º, caput, da Lei 11.101/2005, inclusive o crédito extraconcursal 
declarado. 

No dizer de Gladston Mamede
2
 também nessa fase (verificação de 

créditos), os credores que constem da relação nominal apresentada pelo devedor (artigos 51, III, 
99 caput, e 105, II, da Lei 11.101/2005) receberão comunicação informando a data do pedido de 
recuperação judicial ou da decretação da falência, além da natureza, do valor e da classificação 
dada ao seu crédito. (…) Se o Administrador Judicial tem dúvidas sobre o crédito ou créditos, 
pode usar da comunicação para requerer que o credor lhe remeta os documentos 
comprobatórios do crédito, utilizando-os para instruir um quadro geral de pretensos credores a 
que está obrigado à publicação. Aqueles que não atenderem a tal requerimento veem-se 
excluídos do quadro, estando obrigados à habilitação. 

 

ANTE O EXPOSTO, face às razões antes expendidas, DECRETO A 
FALÊNCIA de POLICLÍNICA CENTRAL LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, já 
qualificada, com fulcro nos artigos 99 e 105, ambos da Lei nº 11.101/05, declarando 
aberta a mesma na data de hoje, e determinando o que segue: 

  

a) determino a cessação da liquidação extrajudicial ( Lei 
6.024/74, art. 19, d) e extingo a figura da liquidante, a qual comparecerá aos autos 
apenas para prestar informações ao Administrador Judicial, além de entregar a ele os 
bens e documentos da massa em sua posse e auxiliar naquilo que disser respeito ao 
ofício exercido; 

b) nomeio Administrador Judicial o Bel. Ernesto Flocke Hack , 
inscrito na OAB/RS sob o nº 19.585,  que deverá prestar compromisso em 24 horas e 
recolher os livros depositados em cartório; 

c) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos credores 
ausentes da verificação do Administrador, 

d) a liquidante extrajudicial fica intimada para disponibilizar 
diretamente ao Administrador, por simples comunicação deste, toda a documentação 
comprobatória dos créditos  inseridos na lista do art. 105, II, da Lei 11.101/2005, 
inclusive o ingresso dos aportes financeiros pela ANS e sua destinação, acostando 
ainda certidão de situação fiscal de IPTU com relação aos imóveis da massa; 

e) ficam suspensas as ações e/ou execuções contra a falida, 
ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da atual Lei de Falências; 

f)  mantenho a indisponibilidade patrimonial dos sócios da falida, 
ficando proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de seus bens; 

g) cumpra a Sr.ª Escrivã as diligências estabelecidas em lei, em 
especial as dispostas nos incisos VIII, X, e XIII, do artigo 99 da Lei de Falências, bem 
como oficiem-se aos estabelecimentos bancários no sentido de serem encerradas as 
contas da falida, desde já bloqueados os valores pelo sistema BACEN-JUD; 

                                                 
2
Mamede, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro, Falência e Recuperação de Empresas, Volume 4 – 

6ª Ed. - São Paulo, Atlas, 2014, pág. 103 
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h) declaro como termo legal o nonagésimo (90º) dia anterior à data 
do primeiro protesto, fixando de modo provisório a data de 20/11/2009, cabendo ao 
Administrador Judicial diligenciar eventual protesto mais antigo; 

i) providenciem-se na lacração das portas dos estabelecimentos 
da falida, desocupando-se imóvel eventualmente ocupado no período de liquidação 
extrajudicial, mantendo-se em seu interior apenas bens móveis arrecadados, que 
deverão ser objeto de novo auto de arrecadação; 

j) proceda o Administrador Judicial na avaliação dos bens móveis. 
Quanto aos imóveis, desde já arrecadados os relacionados no item 62. da fl.27 - que 
deverão ser objeto de oficiamento ao RI para registro - deverá dizer o Administrador 
sobre a manutenção da avaliação da liquidante ou se postulará a nomeação de  
avaliador  judicial (artigos 108 e 109 da Lei supra); 

k) considerando o tempo de tramitação da liquidação extrajudicial e 
a notícia de severa depreciação patrimonial, além das despesas de conservação, na 
forma do art. 113 da Lei 11.101/2005,  determino a imediata alienação em leilão do 
ativo da massa, adotando-se de modo urgente as diligências necessárias; 

l) Intimem-se os sócios da falida para que cumpram, no que 
couber,  o disposto no artigo 104 da Nova Lei de Quebras, em 24 horas, sob pena de 
serem conduzidos a Juízo para tanto; 

m) procedam-se às comunicações de praxe junto aos demais 
Ofícios Judiciais da Justiça Comum e Especializada da comarca; e, 

n) publique-se o edital previsto no artigo 99, parágrafo único, da 
Nova Lei de Quebras. 

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
 

Novo Hamburgo, 30 de junho de 2015. 

 
Alexandre Kosby Boeira, 

Juiz de Direito 


