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Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Nº 5061910-80.2020.8.21.0001/RS

AUTOR: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

SENTENÇA

Vistos.

A Associação dos Profissionais Liberais Universitários - APLUB, inscrita no
CNPJ sob o nº 92.672.070/0001-04, com sede na avenida Júlio de Castilhos, nº 10, em Porto
Alegre/RS, ingressou com pedido de autofalência, discorrendo sobre as causas que lhe
encaminharam à insolvência, sustentando a viabilidade de ter a sua quebra decretada.

No ev. 1, juntou diversos documentos.

Examino.

À primeira vista, tratando-se a requerente de uma associação civil, seria
incabível o pedido de autofalência, pois a Lei 11.101/05 destina-se, como se sabe, aos
empresários e às sociedades empresárias. Entretanto, após refletir um pouco sobre a questão,
e tendo em vista a gravidade dos fatos à baila trazidos na exordial, convenci-me de que
se impõe o acolhimento do pleito inicial.

A APLUB, apesar de se constituir como uma associação civil e, em tese, não
sujeita ao ditames da Lei 11.101/05, é uma entidade aberta de previdência complementar, nos
termos da LC 109/2001. Verdade é que, após a entrada em vigor da referida lei complementar,
as entidades abertas de previdência complementar tem de, necessariamente, constituírem-se
por sociedades anônimas para comercialização dos seus serviços; a requerente, contudo,
mesmo assim resta autorizada a comercializar serviços de previdência complementar aberta
em virtude do contido no art. 77 da LC 109/2001, preceptivo legal esse que permitiu a
manutenção daquelas sociedades já autorizadas anteriormente à vigência da lei. É uma
situação jurídica diferente, mas amparada pela lei que rege a questão.

O art. 47 da LC 109/2001 nega a possibilidade de falência às entidades fechadas
a que se refere, mas não estende a vedação sobre as entidades abertas, como é o caso da
APLUB. Portanto, em nada dispondo acerca da falência de entidades abertas de previdência
complementar, não vejo óbice, nesse ponto, ao pedido de autofalência veiculado. Além disso,
a legislação brasileira e a jurisprudência indicam que é permitido às entidades sujeitas aos
regimes de intervenção e liquidação extrajudicial falirem, como é o caso da requerente,
aplicando-se remissivamente a legislação falimentar da LREF à Lei 6.024/74.

Segundo a documentação que aduna o ev. 1, houve a apuração de déficit
falimentar no valor de R$ 313.416.644,44, bem como déficit mensal médio superior a R$
4.000.000,00 (o ativo da APLUB é incapaz de pagar sequer a metade dos credores
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privilegiados, não chegando a atingir os quirografários). O laudo pericial objeto do ev. 1,
OUT 41, refere que a requerente não tem viabilidade econômico-financeira para permanecer
em continuidade operacional e que a manutenção das contribuições dos planos é um
contrassenso, resultando evidente, segundo tal laudo, que estas contribuições não gerarão
benefícios econômicos aos beneficiários, maiores lesados pela situação da patrocinadora
requerente.

Não se trata, o decreto de falência de uma entidade aberta de previdência
complementar, de violação à lei, mas sim de facultar o acesso à requerente de instituto muito
mais útil e estruturado para o caso de insolvência do que o regime que lhe é legalmente
aplicável. 

Isso posto, acolho o pedido inicial e decreto a falência da Associação dos
Profissionais Liberais Universitários - APLUB, inscrita no CNPJ sob o nº 92.672.070/0001-
04, declarando-a aberta nesta data, determinando o que segue:

a) nomeio Administradora Judicial a sociedade Giacomini & Valdez Advogados
Associados, na pessoa do advogado Dani Leonardo Giacomini, OAB/RS 53.956,
[dani@gvaa.adv.br], a qual deverá ser intimada para prestar compromisso no prazo de 24
horas, ficando ciente de que deverá cumprir o encargo assumido, sob pena de
responsabilidade civil e penal, na forma do inciso I do artigo 52 c/c parágrafo único do artigo
21, ambos da Lei 11.101/2005;

b) fixo termo legal em 14/6/2020, correspondente ao nonagésimo dia contado da
data do pedido de falência, podendo o mesmo ser revisto, posteriormente, caso constatada a
necessidade e elementos suficientes a tanto;

c) intime-se a falida, na pessoa dos seus procuradores, para que cumpra o
disposto no inc. III do art. 99 da Lei 11.101/05, bem como para que atenda ao disposto no art.
104 do referido diploma legal, ficando autorizada a prestação das declarações diretamente à
Administradora Judicial, por escrito pela então interventora, mediante combinação entre as
partes;

d) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos credores, na forma do
§1º do artigo 7º c/c inc. IV do art. 99, ambos Lei 11.101/05, devendo a Administradora
Judicial apresentar a lista de credores para publicação do edital a que alude o §2º do mesmo
dispositivo legal. Faça-se constar no edital a ser publicado o endereço profissional da
Administradora Judicial para que os credores apresentem as suas divergências;

e) ordeno a suspensão das ações e execuções em tramitação contra a falida,
observada a ressalva de que trata o inciso V do artigo 99 da Lei de Falências;

f) proíbo a falida de praticar qualquer ato que importe na disposição dos seus
bens e de exercer a comercialização dos seus produtos e serviços, não sendo caso de
continuação provisória das atividades da sociedade;
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g) cumpra o Sr. Escrivão as diligências estabelecidas em Lei, em especial as
dispostas nos incs. VIII, X e XIII, bem como no parágrafo único, todos do art. 99 da Lei
11.101/05, procedendo-se as comunicações e intimações de praxe;

h) expeça-se mandado de lacração e arrecadação de bens ao endereço da falida
(avenida Júlio de Castilhos, nº 10, em Porto Alegre/RS), a ser cumprido pelo plantão, com a
máxima urgência, independentemente de prévio preparo, nos termos do inc. XI do art. 99 da
Lei 11.101/05;

i) deixei de requisitar, pelo Sisbajud, o bloqueio dos ativos nas contas da falida,
pois tal sistema está apresentando, nesta data, forte inconsistência nesta vara. De qualquer
forma, oficie-se ao Banco Central do Brasil para essa finalidade (bloqueio de ativos das
contas da falida e remessa dos valores eventualmente encontrados a este juízo), devendo o
ofício ser encaminhado pela Administradora Judicial, não havendo impedimento a que
posterior ordem de constrição on-line de valores seja realizada;

j) solicitei, pelo Infojud, cópia da última declaração de rendas da falida, não
tendo a mesma entregue a sua DIRPJ nos últimos exercícios fiscais;

k) pelo Renajud, não localizei veículos em nome da falida;

l) pelo portal CRI, verifiquei a existência de imóveis em nome da falida,
conforme abaixo especificado, devendo haver a expedição de ofícios aos cartórios respectivos
para averbação de indisponibilidade nos mesmos, isento de preparo em relação aos
emolumentos neste momento, competindo à Administradora Judicial arrecadá-los para
posterior venda;

REGISTRO DE IMÓVEIS
DE PORTO ALEGRE - 1º
Zona

Porto Alegre 92.672.070/0001-04 59  

REGISTRO DE IMÓVEIS
DE PORTO ALEGRE - 2º
Zona

Porto Alegre 92.672.070/0001-04 2  

REGISTRO DE IMÓVEIS
DE PORTO ALEGRE - 3º
Zona

Porto Alegre 92.672.070/0001-04 19  

REGISTRO DE IMÓVEIS
DE CAXIAS DO SUL - 1º
Zona

Caxias do Sul 92.672.070/0001-04 40  

REGISTRO DE IMÓVEIS
DE NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo 92.672.070/0001-04 1  

REGISTRO DE IMÓVEIS
DE CANELA

Canela 92.672.070/0001-04 1  

m) considerando que o portal da CNIB encontra-se inoperante nesta data, oficie-
se à CGJ para fins do Provimento 20/2009, solicitando providências no sentido de ser
comunicado aos Registros Imobiliários do país a decretação da falência da sociedade
empresária, com base nos incisos VI e VII do art. 99 da Lei 11.101/05, bem como para que
prestem informações acerca da existência de outros bens;
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n) nomeio perito contábil Alfeu Rieffel, end. Rua dos Andradas, 1560, conj.
1519, Porto Alegre/RS, CEP 90020-010, fones 3013-6250, 3221-4551, 3013-4251, 9966-
1976, e-mail schimitrieffel@yahoo.com.br, que deve ser intimado, após a apresentação da
documentação contábil da falida, para que indique a pretensão honorária;

o) nomeio leiloeiro José Luis Santayana (Av. Assis Brasil, nº 1349, Passo
D'Areia, POA/RS, fones 30295797, 82060728, 820607820, e-mail
santayanaleiloes@gmail.com), o qual deverá sugerir datas para alienação do ativo,
oportunamente, atendendo o disposto no art. 140 da LRF;

p) as custas serão pagas oportunamente na categoria extraconcursal, conforme o
inc. IV do art. 84 da Lei de Quebras;

q) cientifique-se acerca da presente decisão as fazendas públicas municipal,
estadual e federal, cujos procuradores devem ser cadastrados nestes autos eletrônicospara que
enviem os débitos existentes em nome da falida, observada a deflação até a data desta
decisão;

r) mantenho, por ora, para salvaguardar o interesse do concurso de credores, o
segredo de justiça nível 1, o qual poderá ser retirado após o cumprimento integral da presente
decisão.

Delego ao Escrivão/Sub-Chefe do Cartório desta Vara as assinaturas dos
documentos a serem confeccionados por conta do presente decreto de quebra.

Cumpra-se com urgência.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANA FARENZENA, Juíza de Direito, em 15/9/2020, às 17:0:2,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código
verificador 10003679524v8 e o código CRC c1a76966.
 

 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca
de Porto Alegre

mailto:schimitrieffel@yahoo.com.br
mailto:santayanaleiloes@gmail.com

