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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Celso Silva Filho 

 
Em 15/08/2012 

 
 
 

Sentença                
 
ANA CLÁUDIA ROCHA MARTINEZ DE OLIVEIRA, liquidante nomeada através da Portaria nº3051 
da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ajuizou requerimento de falência da empresa 
POLICLÍNICA AMHAVRE LTDA, alegando que, através de procedimentos de fiscalização e de 
acompanhamento por agentes da ANS, foi detectado que a operadora de saúde suplementar 
inobservou diversos preceitos legais, em especial a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, 
deixando os beneficiários do plano de saúde em grave risco assistencial. 
 
Em virtude de tais fatos, foram instaurados dois regimes de direção fiscal da operadora através 
das Resoluções operacionais nº 290 e 468, de 08/08/2005 e 31/07/2007, sem lograr êxito nas 
tentativas de alienação da carteira de usuários, acarretando que foi decretada a liquidação 
extrajudicial através da Resolução Operacional 558, de 02 de outubro de 2008. 
 
Aduz, ainda, que durante o processo de liquidação extrajudicial, que durou mais de dois anos, foi 
constatada a insolvência da operadora, tendo sido apurado débito de R$1.022.640,89 relativo a 
tributos e obrigações outras, R$699.652,23 de diferença de provisões, e R$793.006,00 em 
processos judiciais. 
 
Desse modo, diante da inexistência de bens suficientes para quitação do passivo, a liquidante 
concluiu pelo requerimento de falência, com âncora no art. 23, §1º, da Lei nº 9656/98, o que foi 
aprovado na 321ª Reunião da Diretoria Colegiada, realizada aos 18/01/2012. 
 
Por todo o exposto, requer a liquidante a decretação de falência da operadora de saúde 
suplementar, vez que não foram localizados bens suficientes que permitissem o pagamento das 
dívidas. 
 
Ouvido o Ministério Público (fl.533), opinou pela decretação da falência nos exatos termos em que 
postos na inicial. 
 
Juntada de novo documento pela requerente à fl. 535. 
 
RELATADOS, DECIDO. 
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Inicialmente, registro ser possível a decretação de falência das operadoras de plano de 
assistência à saúde, inobstante a regra proibitiva do inciso II, do art. 2º, da Lei nº 11.101/05, pois, 
in casu, a regra a ser aplicada é a do art. 23, §1º, I e II, da Lei nº 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. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
§ 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: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos 
créditos quirografários; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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 (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a 189 do Decreto-Lei 
no 7.661, de 21 de junho de 1945. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
§ 2o  Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável 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. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 
§ 3o  À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando qualquer uma das 
hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1o deste artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer 
a falência ou insolvência civil da operadora. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
§ 4o  A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes efeitos: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa liquidanda; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação extrajudicial, salvo os relativos à 
guarda e à proteção dos bens e imóveis da massa; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores, gerentes, conselheiros e 
assemelhados, até posterior determinação judicial; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, 
de 2001) 
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao pedido de conversão do 
regime. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
§ 5o  A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1o deste artigo, poderá, no período compreendido 
entre a distribuição do requerimento e a decretação da falência ou insolvência civil, apoiar a 
proteção dos bens móveis e imóveis da massa liquidanda. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 
 § 6o  O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em curso cujo andamento 
ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o síndico da massa falida ou o liquidante da 
massa insolvente. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)". 
 
A competência para processar e julgar o pedido de decretação de falência é da Comarca de Volta 
Redonda, pois a operadora tinha como sede endereço nesta Comarca, como se vê à fl. 28 (Lei nº 
11.101/05, art. 3º). 
 
A robusta prova documental trazida com a inicial demonstra que a POLICLÍNICA AMHAVRE LTDA 
teve a liquidação extrajudicial decretada pela ANS, e que não possui ativos suficientes para o 
pagamento do passivo, sendo as despesas suportadas pela ANS, acarretando prejuízo ao erário 
público. 
 
Referida empresa explorava serviços de operação de planos de assistência à saúde (fls. 
240/240vº), os quais tiveram os serviços interrompidos desde que a ANS decretou a liquidação 
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extrajudicial da operadora, aos 02/10/2008 (fl. 52). 
 
Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E DECLARO ABERTA, hoje, às 17:00 horas, 
a falência de POLICLÍNICA AMHAVRE LTDA, com endereço na Rua 16 nº109, sala 1004, bairro 
Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ, inscrita no CNPJ nº36.184.696/0001-56, e dos sócios 
ALCEU VIEIRA VILELA E BIAZI RICIERI DA SILVA (fl. 246), pois as 5ª e 6ª alterações contratuais 
não apresentam registro. 
 
Declaro a indisponibilidade e a perda da administração de todos os bens pertencentes aos falidos, 
pessoas físicas e jurídicas, na forma da Lei 11.101/2005, art. 103. 
 
Fixo o termo legal no dia 18/08/2001, 60º dia anterior à data da data do primeiro protesto, ocorrido 
aos 18/10/2001 (fl. 203), e suspendo o curso de todas as ações e execuções contra os falidos, 
ressalvadas as hipóteses previstas nos §§1º e 2º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05. 
 
Expeça-se mandado de lacre e arrecadação. 
 
Nomeio como administrador judicial o Sr. CARLOS JOSÉ DE MORAES, com endereço na Rua 
164, n.º 139, ap. 11, Laranjal, Volta Redonda/RJ, assinando-lhe prazo de 72 horas para assinatura 
do termo de compromisso. 
 
Intimem-se os falidos para: 
a) apresentar relação nominal dos credores, indicando respectivos endereços, importâncias, 
natureza e classificação dos créditos, no prazo de cinco dias (Lei nº 11.101/05, art. 99, III); 
b) abster-se de efetuar qualquer ato de disposição ou oneração de seus bens sem prévia 
autorização judicial; 
c) constituir procurador, em dez dias, não podendo se ausentar da Comarca sem prévia 
autorização judicial do juízo falimentar. 
d) assinar termo de comparecimento e apresentar todos os livros obrigatórios e demais 
documentos que estejam em sua posse, e que possam auxiliar os trabalhos do administrador 
judicial, assinando termo para cumprimento dessas obrigações e das demais impostas pela regra 
contida no art. 104, da Lei nº 11.101/05. 
 
Fixo prazo de quinze dias para que os credores apresentem as declarações e documentos 
justificativos dos seus créditos, complementando, se for o caso, os que foram trazidos com a inicial 
às fls. 500/505, fluindo o prazo com a publicação do edital na imprensa oficial (Lei nº 11.101/05, 
art. 7º, §1º c/c art. 99, parágrafo único). 
 
Determino que o cartório diligencie o cumprimento das seguintes providências, em 24 horas:  
 
1 - comunicação do inteiro teor desta sentença às Fazendas Públicas Federal e dos Estados e 
Municípios em que o devedor tiver domicílio (Lei 11.101/2005, art. 99, XIII); à Junta Comercial do 
Estado e ao Registro Público de Empresas, esta para o fim previsto no inciso VIII, do art. 99, da 
Lei nº 11.101/05;  
 
2 - expedição de edital para publicação na imprensa oficial do inteiro teor desta sentença, bem 
como da relação de credores; 
 
Deve o Cartório, ainda, em quarenta e oito horas, expedir ofício comunicando a falência: 
 
I - à EBCT, determinando que todas as correspondências remetidas ao estabelecimento falido 
sejam encaminhadas para o administrador judicial, devendo o cartório formar autos suplementares 
das correspondências, visando controle e guarda em apartado; 
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II - ao DETRAN/RJ, em relação às pessoas físicas; 
 
III - às Delegacias de Polícia Federal e Civil nesta cidade; 
 
IV - à Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira, noticiando não só o teor da presente 
sentença, como também, a vedação de ausência dos sócios, sem a devida autorização do Juízo 
falimentar; 
 
V - ao Oficial do Registro de Interdições e Tutelas desta Comarca, para as anotações; 
 
VI - ao Presidente do Banco Central do Brasil, visando à expedição de carta-circular a todos os 
banqueiros, sequestrando-se as contas da pessoa jurídica falida e de seus sócios; 
 
VII - aos Cartórios de Registros de Imóveis e Cartórios de Notas desta Comarca, inibindo-se a 
prática de quaisquer atos que importem em alienação ou gravame de bens da falida ou de seus 
sócios; 
 
VIII - ao Cartório de Distribuição da Comarca para as devidas anotações, em especial o disposto 
no §8º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05; 
 
IX - ao DETRAN/RJ, a fim de que proceda ao bloqueio de todos e quaisquer veículos automotores 
que por ventura constem em nome dos falidos; 
 
X - aos Juízos das Varas Cíveis desta Comarca. 
 
Diligencie o Cartório, também, o cumprimento integral do disposto no art. 298, da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do TJ/RJ - parte judicial. 
 
Intimem-se, ciente o Ministério Público. 
 
P.R.I. 
 
Sentença prolatada nesta data por força da preferência dada aos serviços eleitorais da 94ª ZE, e 
do exercício cumulativo com os serviços da 2ª V. Cível desta comarca, desde novembro/2011.  
 

Volta Redonda, 18/09/2012. 
 
 

Celso Silva Filho - Juiz Titular  
 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Celso Silva Filho 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 
 
 
 

Øþ 

          Assinado por CELSO SILVA FILHO:000015632
          Data: 18/09/2012 09:49:57. Local: TJ-RJ


