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 HOSPITAL DE CLÍNICAS INFANTIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ sob o nº 30.749.410/0001-09 e HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 18.571.407/0001-34, ambas com sede na 

Rua Oscar Soares, nº 515, Califórnia, Nova Iguaçu – Rio de Janeiro, CEP.: 26.220-098 (em 

conjunto “PRONTONIL” ou “Impetrantes”), por seus advogados abaixo assinados, com endereço 

para intimações, na forma do artigo 105, §2º do Código de Processo Civil, na Av. Almirante 

Barroso, nº 52, 25º andar, Rio de Janeiro – RJ , CEP.: 20031-000, vêm, com fundamento nas 

disposições dos artigos 47 e 48 da Lei 11.101/05, requerer a V. Exa. a sua RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, nos seguintes termos:  





 
 
 

 
 

 DA REUNIÃO OBRIGATÓRIA 

 

1. Primeiramente, impõe destacar que as Impetrantes são sociedades 

inteiramente coligadas, constituídas para prestar serviços médico-hospitalares do Grupo 

PRONTONIL por estas formado, possuindo identidade de sócios com subordinação ao mesmo 

centro de controle para atuar de forma conjunta no mercado, constituídas para operar no 

mesmo endereço, com coincidência de fornecedores, operadores financeiros e credores, 

inclusive com obrigações solidárias entre si, compartilhando, ainda, toda a estrutura 

administrativa e respondendo sempre à mesma liderança e centro de comando, sendo certo, 

outrossim, que comungam das mesmas razões de fato e de direito para pleitear a presente 

recuperação, pelo que absolutamente necessária se afigura a reunião das mesmas no polo 

ativo da demanda, tanto processual quanto substancialmente. 

 

DO PRINCÍPIO LEGAL 

 

2. De início, destaca-se que, assim como as mais avançadas leis 

contemporâneas que cuidam do tratamento e da solução de episódios de crise nas empresas, 

enxergando e buscando preservar nestas a sua utilidade social e econômica, a Lei 11.101/05, 

chamada de Lei de Recuperação de Empresas, dispõe expressamente em seu artigo 47 o 

princípio e o objetivo fundamentais que devem nortear o nobre julgador na sua aplicação, 

senão vejamos: 

 

“Art. 47 – A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação de 
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da 
fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos 
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social 
e o estímulo à atividade econômica.” (grifo nosso) 

 

3. Inegável é, portanto, a intenção e a necessidade de se dar no tratamento 

dos casos tais quais o presente a devida racionalidade econômico-social ao sopesar-se os 





 
 
 

 
 

 elementos da crise e o que a empresa tem a oferecer à sociedade, sendo igualmente inegável 

a viabilidade das ora Impetrantes e a capacidade de recuperar-se das suas, sem dúvida, graves, 

porém transponíveis dificuldades, pelo que cumprem seus gestores o dever de apresentar o 

presente pleito. 

 

4. Importante destacar, outrossim, que, a despeito dos incansáveis esforços 

despendidos ao longo dos últimos anos, o atual cenário mostra-se insuficiente para permitir a 

plena readequação financeira dos negócios da sociedade e a necessária segurança jurídica à 

composição dos passivos que se afiguram indispensáveis, sendo que a atual Lei de 

Recuperação inegavelmente oferece os mecanismos e as ferramentas mais adequados para 

conferir tal segurança às medidas capazes de efetiva e definitivamente reorganizar as 

atividades das Impetrantes e solucionar os impasses criados junto a seus credores.  

 

DO BREVE HISTÓRICO E DA ATUAL SITUAÇÃO 

 

5. Em 16 de fevereiro de 1965, o HOSPITAL PRONTONIL nasceu da visão de seus 

fundadores em perceber a demanda crescente de atendimento médico de qualidade em Nova 

Iguaçu, tornando-se ao longo de sua trajetória referência na cidade em assistência integral, 

humanizada e de excelência (www.protonil.com.br).  

 

 

 

6. À época de sua inauguração, o PRONTONIL prestava exclusivamente 

atendimento pediátrico e encontrava-se sediado em um pequeno imóvel na Rua Cl. Bernardino 

de Melo.  

http://www.protonil.com.br/




 
 
 

 
 

 7. Diante dos diferenciais apresentados pelo PRONTONIL, a sua expansão foi 

rápida, tendo no ano de 1969, já como referência pediátrica na região, sido realizada a 

mudança para a sua atual sede, onde o hospital contava com 48 (quarenta e oito) leitos de 

unidades de internação e atendimento ambulatório pediátrico 24h. 

 

 

(foto antiga, antes da obra de modernização)  

 

8. Em 1975, o PRONTONIL assinou convênio com o Instituto Nacional de 

Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS) e, visando possibilitar o aumento de sua 

capacidade de atendimentos e internações, o Hospital foi ampliado com a construção do 

segundo andar, elevando então sua capacidade para 80 (oitenta) leitos, além da montagem de 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com equipamentos modernos e estrutura para 

receber pacientes mais complexos. 

 

9. Até meados dos anos 90, o PRONTONIL manteve alta performance financeira 

ao mesmo tempo que oferecia assistência de qualidade para seus pacientes.  

 

10. No entanto, após a extinção do INAMPS e a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), as tabelas praticadas passaram a não ter reajustes ou serem sistematicamente 

reajustadas abaixo da inflação.  





 
 
 

 
 

 11. Com isso, o PRONTONIL passou a enfrentar uma crescente pressão sobre seu 

caixa, reduzindo as margens operacionais e obrigando-a a assumir um volume maior de dívidas 

com terceiros para alavancar sua atividade, sem, contudo, e apesar de todas as dificuldades, 

diminuir a qualidade de seus serviços, mantendo a sua posição de destaque no setor de 

pediatria na cidade de Nova Iguaçu e região e cumprindo seu dever social com a população e 

seus pacientes. 

 

12. Até o ano de 2012, os atendimentos e internações eram quase 

exclusivamente de pacientes pediátricos do SUS, com pouca participação de convênios e 

planos de saúde particulares. Porém, com o agravamento da crise e o crescimento das dívidas, 

a rescisão do contrato com o SUS se mostrou necessária, direcionando o PRONTONIL seus 

esforços para o atendimento e credenciamento apenas de convênios e planos particulares 

como novo modelo de negócio a fim de inverter o ciclo vicioso que se instalara.  

 

13. Nesta direção, também foi iniciado o atendimento ao público adulto, 

englobando diversas outras especialidades médicas, tendo o PRONTONIL mobilizado esforços 

para adequar as suas instalações, antes voltadas somente a crianças, realizando as obras de 

estrutura pertinentes no ano de 2013 para a modernização dos leitos e recebimento dos 

equipamentos de última geração, como tomógrafo, 2 (dois) aparelhos de raio-x, respiradores, 

monitoradores, camas hospitalares, entre outros.  

 

14. Com o objetivo de buscar mais e melhores convênios, bem como melhorar 

o atendimento aos pacientes mais complexos, foi construído em 2015 um anexo com novos 

apartamentos e enfermarias e mais 2 (duas) UTIs, elevando para 115 (cento e quinze) o 

número de leitos. Nesta expansão, um novo Centro Cirúrgico foi inaugurado, composto por 5 

(cinco) salas altamente modernas, consideradas as mais completas da Baixada Fluminense. 

 





 
 
 

 
 

 15. Em 2020, o PRONTONIL passou pela sua última obra significativa, com a 

mudança de sua identidade visual e a construção de uma nova fachada, visando trazer toques 

mais modernos para o Hospital. Além disso, a UTI Pediátrica também foi reformada, sendo 

construído um ambiente mais ameno e leve para as crianças. 

  

 

 

 

 

(fotos recentes) 





 
 
 

 
 

 16. Como se pode depreender do já narrado, o crescimento exponencial do 

HOSPITAL PRONTONIL se deu, à toda evidência, por conta de seus valores e de sua incansável 

missão em qualificar o pronto atendimento a seus pacientes, tendo sido construído pensando 

em cada detalhe, visando otimizar ao máximo o fluxo dos assistidos dentro da unidade 

hospitalar.  

 

17. Assim, o PRONTONIL se mantém há mais de 50 (cinquenta) anos como a 

principal referência em pediatria em toda Baixada Fluminense, realizando, por mês, mais de 

9.000 (nove mil) atendimentos pediátricos, mais de 200 (duzentas) internações e mais de 100 

(cem) cirurgias pediátricas.  

 

18. Após o início dos atendimentos a adultos, em 2012, o PRONTONIL 

rapidamente se tornou referência neste público, realizando todos os meses mais de 4.000 

(quatro mil) atendimentos via emergência, mais de 200 (duzentas) internações e mais de 200 

(duzentas) cirurgias, além de centenas de diversos outros exames, como laboratoriais e de 

imagem. 

 

19. Com efeito, há atualmente um fluxo de mais de 13.000 (treze mil) pacientes 

todos os meses no PRONTONIL, número este muito acima da média em comparação com outros 

hospitais do Rio de Janeiro. 

 

20. Atualmente o PRONTONIL, dentro de sua estrutura composta por um terreno 

de mais de 6.500 m² (seis mil e quinhentos metros quadrados), com aproximadamente 4.500 

m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados) de área construída, possui capacidade de 115 

(cento e quinze) leitos, sendo 30 (trinta) de UTI Adulta e 15 (quinze) de UTI Pediátrica, 5 (cinco) 

salas cirúrgicas, área de exames de imagem completa, laboratório de análises clínicas, entre 

outros serviços como hemodiálise e banco de sangue. 

 





 
 
 

 
 

 21. O HOSPITAL PRONTONIL conta atualmente com a colaboração de mais de 500 

(quinhentos) funcionários diretos e inúmeros indiretos, e, aproximadamente, 120 (cento e 

vinte) médicos em seu corpo clínico.  

 

22. Além disso o seu faturamento médio dos últimos 12 (doze) meses foi de, 

aproximadamente, R$ 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais). 

 

23. Mesmo enfrentando uma queda significativa em seu resultado financeiro-

operacional, principalmente nos últimos três anos por conta da Pandemia do Novo 

Coronavírus (COVID-19), o PRONTONIL segue firme na prestação de seus serviços, visando 

sempre a excelência no cumprimento de seu papel social, em especial com seus milhares de 

pacientes.  

 

24. Todavia, em que pesem todos os esforços de seguida adequação às atuais 

oscilantes condições do mercado e severa crise econômica enfrentada, a trajetória de sucesso 

e pleno equilíbrio financeiro das Impetrantes foi significativamente prejudicada pela recente 

sucessão de crises político-econômico-financeiras, que, mais agudamente a partir do ano de 

2015, deteriorou o ambiente econômico nacional com impacto em diversos segmentos, o que 

foi agravado pelos efeitos na econômica da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), que, 

no segmento hospitalar em especial, além da alta gerada nos custos operacionais, não sem 

justo motivo e dentre outras limitações, impediu por longo período todo e qualquer 

agendamento de atendimentos eletivos (cirurgias em geral), fonte importante de suas receitas. 

 

25. Além disso, em paralelo, há anos o setor de saúde vem passando por um 

grande movimento de consolidação, acelerada a partir da Lei Federal nº 13.097, de 19 de 

janeiro de 2015, que firmou a possibilidade de participação de capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no país, sem restrições.  

 





 
 
 

 
 

 26. Com efeito, esse movimento acirrou a competição no setor, prejudicando 

sobremaneira os hospitais de pequeno e médio porte, tais como o HOSPITAL PRONTONIL, que não 

detinham acesso ao capital como as grandes instituições para financiar suas atividades. 

 

27. Ainda dentro desse movimento, intensificou-se a chamada verticalização da 

saúde, em que as operadoras de planos de saúde passaram a deter também unidades 

hospitalares, atuando estas diretamente na prestação de serviços hospitalares. Isso fez com 

que as operadoras, principais fontes de receita dos hospitais, concentrassem os atendimentos 

aos seus pacientes dentro de sua própria rede de prestadores, o que causou expressiva queda 

de lucratividade para os hospitais independentes, como o HOSPITAL PRONTONIL, notadamente 

com relação aos procedimentos mais complexos, como Hemodinâmica e Cirurgias, mais 

custosos aos planos.  

 

28. Outro fator que foi muito prejudicial ao HOSPITAL PRONTONIL e ao mercado 

como um todo foi a mudança na forma de remuneração das operadoras de saúde. 

Anteriormente, os hospitais eram remunerados no formato fee for service, em que os hospitais 

informavam às operadoras os materiais e medicamentos, entre outros insumos que eram 

utilizados para o atendimento e tratamento dos pacientes.  

 

29. Na mudança houve o chamado “empacotamento” das contas hospitalares, 

em que a operadora começou a pagar um pacote global fixo, independentemente do que seria 

utilizado para o tratamento dos pacientes, transferindo o risco da operadora aos hospitais, que 

mantinham o dever de assegurar o pleno e adequado tratamento. Ocorre que, os pacotes 

oferecidos pelas operadoras eram em sua extensa maioria muito inferiores ao que seria a real 

conta no modelo fee for service, acarretando uma significativa queda no ticket médio por 

paciente, impactando negativamente na receita do hospital e aumentando seu risco.  

 





 
 
 

 
 

 30. Com o passar do tempo esse modelo de remuneração foi se tornando 

prática de mercado e, atualmente, mais de 90% (noventa por cento) dos planos de saúde e 

operadoras remuneram o HOSPITAL PRONTONIL no formato de pacotes. 

 

31. Outro fator que impactou substancialmente o PRONTONIL foi a redução da 

remuneração pelos convênios aos atendimentos de pediatria, seu “carro-chefe”, o qual, até 

2013, correspondia a 70% dos atendimentos do hospital.   

 

32. Em verdade, além disso, uma significativa escalada de custos todos os anos 

também impactou substancialmente o setor de saúde e, principalmente, os pequenos e médios 

hospitais, tais como na presente hipótese do HOSPITAL PRONTONIL.  

 

33. Historicamente, a chamada “inflação médica” apresenta níveis superiores 

ao IPCA, como pode ser visto no quadro abaixo: 

 

 

 

34. No entanto, esse aumento de custo não foi acompanhado na mesma 

proporção de um aumento nos reajustes dos pacotes das operadoras. Tal fato fez com que os 

custos e despesas do HOSPITAL PRONTONIL crescessem mais rapidamente do que suas receitas, 

impactando diretamente o seu equilíbrio financeiro. 





 
 
 

 
 

 35. Com o advento da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), a situação, 

que já era crítica, agravou-se, tornando a escalada de custos insustentável, com os insumos 

(materiais, medicamentos e etc) atingindo níveis jamais vistos, chegando a aumentar mais de 

5.000% (cinco mil por cento), senão vejamos algumas matérias sobre o tema:  

 

 

 

 

 





 
 
 

 
 

 36. O impacto nos custos hospitalares foi inclusive constatado pela Associação 

Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP), que reúne os principais hospitais do Brasil, como é 

possível ver no gráfico abaixo: 

 

 

37. Essa escalada de custos foi ainda mais acentuada nos pacientes que 

necessitavam de leitos de terapia intensiva, os quais, como de amplo conhecimento, 

aumentaram substancialmente desde o início da Pandemia, em março de 2020, em 

decorrência das consequências da evolução da doença:   

 

 





 
 
 

 
 

 38. O progressivo aumento das despesas não foi acompanhado de equivalente 

majoração de receitas, desequilibrando severamente o fluxo de caixa das Impetrantes.  

 
39. Ademais, os cancelamentos das cirurgias eletivas em virtude da Pandemia 

impactaram diretamente a rentabilidade do HOSPITAL PRONTONIL, uma vez que esses 

procedimentos são muito mais rentáveis do que as internações clínicas. 

 

 

 
40. Em resumo, a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) trouxe um 

aumento vertiginoso de custos e despesas para o PRONTONIL, que refletiram muitas vezes em 

uma margem negativa às Impetrantes e demais hospitais do país, como pode ser visto pelos 

gráficos abaixo da ANAHP:  

 

 





 
 
 

 
 

  

 

 

41. Como o cenário no início da pandemia era de extrema incerteza para todas 

as áreas, e principalmente para a área hospitalar, que seria a mais demandada, o HOSPITAL 

PRONTONIL foi obrigado a incorrer em novas dívidas, contraídas para financiar os investimentos 

destinados a atender os pacientes acamados com o Novo Coronavírus (COVID-19).  

 

42. A título ilustrativo, antes da Pandemia, o HOSPITAL PRONTONIL contava, em 

média, com 30 (trinta) leitos de UTI. No auge da Pandemia esse número subiu para mais de 50 

(cinquenta) leitos desse tipo devido ao grande aumento da demanda das operadoras de saúde.  

 

43. Para isso, diversos investimentos, financiados sob empréstimos, foram 

realizados para a aquisição de respiradores, monitoradores, camas especiais, dentre outros 

equipamentos necessários para o efetivo tratamento dos pacientes, que, ainda que 

inegavelmente indispensáveis do ponto de vista humanitário, ao fim e ao cabo, analisando pelo 

viés econômico, não davam retorno financeiro positivo aos hospitais.  

 

44. Todos esses fatores acarretaram em um aumento expressivo do passivo do 

HOSPITAL PRONTONIL, principalmente com fornecedores.  

 





 
 
 

 
 

 45. Além disso, no âmbito do passivo trabalhista, as muitas ondas da Pandemia, 

que causaram uma volatilidade significativa na ocupação do Hospital, fizeram com que muitos 

funcionários fossem contratados em épocas de pico, depois demitidos em épocas de 

arrefecimento e, quando se tinha uma nova onda, novos funcionários tinham que ser 

contratados. 

 

46. Aliado a todo esse cenário, a crise político-econômica do país seguia, e 

segue, influenciando, ainda, o setor financeiro, que, receoso com o futuro do país a curto prazo, 

enxugou radicalmente o crédito no passado recente, não tendo renovado boa parte das linhas 

que estavam disponibilizadas em favor das Impetrantes, o que acabou por tornar ainda mais 

severos os efeitos da crise sobre seu negócio e a necessidade de preservar seu capital de giro 

próprio. 

 

47. Além disto, parte das linhas que vieram sendo renovadas o foram mediante 

elevado aumento das taxas de juros e, de maneira draconiana, das condições gerais 

contratadas.  

 

48. Assim, certo é que a rápida evolução negativa do PIB brasileiro em geral e 

do Estado do Rio de Janeiro em particular, agravado pelas incertezas com os rumos da 

economia e pelos inquestionáveis efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus, vieram 

impactando diretamente as empresas, entre elas o HOSPITAL PRONTONIL, já confrontado desde 

2015 com os efeitos da consolidação do mercado de saúde nas mãos de grandes players e do 

movimento de verticalização de muitas operadores de saúde, o que, exigindo uma nada fácil 

remodelagem de seu negócio, comprometeu significativamente o resultado efetivo da boa 

rentabilidade geral do negócio, minando sua capacidade de manter no curto prazo o necessário 

equilíbrio financeiro entre a geração de caixa e o financiamento do custeio de seu ciclo natural 

de negócios e das medidas de reestruturação que vinha implementando. 

 





 
 
 

 
 

 49. Em decorrência de tais fatos, em que pese o caráter economicamente 

rentável da operação em um ambiente de negócios minimamente normalizado, instalou-se um 

quadro de instabilidade no fluxo financeiro das Impetrantes, gerando um acúmulo de dívidas 

frente a seus credores em geral, que, por sua vez, vêm se mostrando insensíveis ao quadro de 

dificuldades gerado não por uma ação do hospital, que até recentemente manteve-se 

adimplente por décadas, mas sim por uma nefasta combinação de circunstâncias 

mercadológicas, que vêm minando sua capacidade de solucionar, sozinho, o impasse em que 

agora se encontra. 

 

50. É igualmente fato, entretanto, que a posição de destaque do HOSPITAL 

PRONTONIL, com a força de seu nome e de sua marca e correspondente marketshare 

consolidado por canais estratégicos de seu mercado e localização privilegiada, a qualificação 

de seus serviços e o know-how acumulado, combinados com a consolidada base de 

relacionamento com centenas de pacientes, além de outras diversas vantagens, conferem-lhe 

notável singularidade em seu segmento, o que, uma vez reequilibrado no plano financeiro, nos 

dá a certeza da viabilidade do projeto de recuperação que ora se inicia. 

 

DA VIABILIDADE ECONÔMICO-OPERACIONAL 

 

51. Do que visto acima é fácil perceber que, aliado à posição de referência já 

consolidada em seu mercado e à força de sua marca, com as correspondentes vantagens 

comerciais daí advindas, o HOSPITAL PRONTONIL já conta com um significativo marketshare e uma 

rede consolidada de prestação de serviços médicos, tudo destacando-o em seu setor, além 

da fidelidade de seus cerca de mais de 500 (quinhentos) colaboradores diretos altamente 

capacitados e, ainda, o fato de já vir colocando em prática um relevante processo de 

reestruturação para enxugamento de seus custos fixos e adequação de suas estratégias aos 

atuais desafios de seu mercado, o que induvidosamente possibilita, uma vez ultrapassado o 

cenário de crise, vislumbrar um futuro próspero a médio e longo prazos. 





 
 
 

 
 

  

52. Tem-se, portanto, que, tão logo superadas as instabilidades econômicas e 

reacomodado o mercado, em especial o setor da saúde, diante do novo contexto, hoje 

severamente desfigurado, as características das Impetrantes as posicionam de forma 

absolutamente favorável em seu segmento, de modo a assegurar-lhes as melhores 

perspectivas para seus negócios com vias a recuperar e ampliar o patamar em que estavam 

antes da crise, não sendo demais frisar que a operação jamais deixou de se mostrar 

operacionalmente rentável, mas sim fragilizou-se financeiramente por conta e culpa sobretudo 

da sistemática e atípica alteração dos custos hospitalares e demandas da Pandemia e da rigidez 

das fontes habituais de crédito e financiamento, quadro este que não pode e não deve 

perdurar indefinidamente. 

 

53. Frise-se, mais uma vez, que a reestruturação e preservação do viés de 

expansão dos serviços das Impetrantes somente se fará possível através da utilização dos 

mecanismos e da segurança jurídica oferecidos pelo procedimento de recuperação judicial 

trazido pela atual Lei de Recuperação de Empresas, estando certo o HOSPITAL PRONTONIL de que, 

assegurada a normalidade de suas operações, terá plenas condições de arcar com as despesas 

novas de seu dia-a-dia e oferecer a seus credores a melhor forma de compor as dívidas velhas. 

 

DOS REQUISITOS LEGAIS 

 

54. A perfeita coadunação do caso ao regime especial pleiteado resta 

plenamente caracterizada não apenas pelos fatos e fundamentos acima expostos mas também 

pelo adequado preenchimento dos requisitos formais e objetivos postos na Lei de regência, 

como se infere da documentação inclusa, restando certo que, uma vez aliviada das pressões 

hoje sofridas e implementado o projeto de reestruturação, a empresa resgatará a sua plena 

capacidade de pagamento e de geração de riquezas e novos postos de trabalho. 

 





 
 
 

 
 

 55. Atendendo ao que requer o artigo 48 da Lei 11.101/05, O HOSPITAL PRONTONIL 

declara: 

 
a) que exerce regularmente sua atividade há mais de dois anos; 
b) não ser falido; 
c) não ter esta, seus administradores ou controladores, sido 
condenados por crimes previstos na referida Lei.  

 

56. As Impetrantes instruíram seu pedido com documentação contábil e 

financeira que informa e comprova a este digno Juízo o pleno atendimento a todos os 

requisitos postos no artigo 51 e seus incisos da legislação mencionada, de modo a permitir o 

imediato deferimento da Recuperação Judicial. 

 

DAS MEDIDAS URGENTES 

 

I. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES  

 

57. Como se sabe, a determinação de suspensão das ações tem como objetivo 

precípuo suspender as medidas que põem em risco a atividade da empresa de modo a dar 

tempo à tramitação inicial do procedimento com vias à homologação e segura implementação 

do plano de recuperação e correspondentes meios adequados à reestruturação do negócio e 

composição de suas obrigações par e passo à necessária e desejada preservação da empresa e 

sua função social, na esteira do que estabelece, inclusive, a regra principiológica do artigo 47 

do citado diploma legal, o que, no caso, inevitavelmente pressupõe proteger seus ativos e, 

notadamente, seu fluxo de caixa e bens imóveis das sistemáticas investidas manejadas em sede 

de execuções individuais. 

 





 
 
 

 
 

 58. Como destacado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgado do 

Conflito de Competência nº 168.000 – AL1, essa pausa na perseguição individual dos créditos é 

fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, 

evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, estabeleça-se uma verdadeira 

corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com 

o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. 

 

59. E mais. Nas palavras do Ministro, a suspensão das execuções e dos atos 

expropriatórios “é medida com nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração 

e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou, ainda, a paridade nas 

hipóteses em que o plano não alcance aprovação e seja decretada a quebra”. 

 

60. A doutrina destaca a imprescindibilidade da medida para as negociações em 

curso a fim de garantir o ambiente necessário ao saneamento das dívidas e recomposição do 

negócio: 

 
“Essa consequência decorrente da admissão inicial de seu pedido permite-
lhe lidar de forma mais aliviada com o estado de crise econômico-
financeira em que se vê inserido, pois estará, ainda que temporariamente, 
livre de novas penhoras e do fantasma da falência. Nenhuma ação dos 
credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial poderá tramitar, como 
regra de princípio, estando o curso das já propostas suspenso e obstados 
novos ajuizamentos. Terá o devedor um período de tranqüilidade no qual 
buscará recompor sua atividade e recuperar sua empresa”2.  
 
“A suspensão pelo prazo de 180 dias objetiva dar algum fôlego ao devedor 
para negociar com os seus credores e elaborar o plano de recuperação, 
sem que seu patrimônio seja agredido pelas ações e execuções que 
estavam em curso contra ele”3. 

 
1 STJ, CC 168.000/AL, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 11/12/2019, DJE 16/12/2019. 
2 CAMPINHO, Sérgio. Falência e recuperação de empresa: O regime da insolvência empresarial / Sérgio Campinho. -- 4ª 
Ed. Revista e atualizada – Rio de Janeiro: Renovar, 2009. Pág. 143.  
3 SCALZILLI, João Pedro. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 / João Pedro Scalzilli, 
Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. – 3.ed.rev., atual. E ampl. – São Paulo: Almedina, 2018. Pág. 407. 





 
 
 

 
 

 61. Com efeito, o prosseguimento das medidas de execução de forma dispersa 

e individual pelos credores tem por nefasto efeito o esvaziamento do presente processo de 

recuperação judicial que se requerer iniciar e inviabilização do projeto de solução organizada 

e coletiva, que, nestes autos, permitirá tanto a preservação das empresas Impetrantes quanto 

o pagamento de sua coletividade credora, objetivo maior da lei erigido nas letras de seu artigo 

47. 

 

62. Portanto, impedida de promover o pagamento ante a submissão das dívidas 

à presente recuperação judicial e, por outro lado, prevendo o sistema de recuperação de 

empresas da lei especial a suspensão das correspondentes execuções em face da devedora 

recuperanda para reorganização de seu negócio e consequente composição concentrada de 

suas dívidas, nos termos da lei, é bom que se diga, tudo a evidenciar e recomendar a 

impossibilidade de avanço das ordens de execução pretendidas em face das Requerentes por 

dívidas não mais exigíveis e o correspondente perigo de colocar-se em risco todo o projeto de 

recuperação, faz-se necessária a intervenção acautelatória deste MM. Juízo. 

 

II. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS  

 

63. Sabe-se que, por força do artigo 49 da Lei 11.101/05, todo e qualquer débito 

existente na data do pedido da recuperação é obrigatoriamente submetido à esta via judicial 

de pagamento, suspendendo qualquer meio de cobrança direta, vedando-se, desta feita, 

quaisquer outras formas de pagamento que não junto ao presente feito, na forma do plano a 

ser regularmente homologado, sob pena, inclusive, de configuração de crime previsto no artigo 

172 da lei acima mencionada. 

 

64. Sucede que, considerando os débitos atualmente em aberto junto à LIGHT 

e ÁGUAS DO RIO, conforme relação de credores inclusa, há iminente risco de ordem de corte 

pelas concessionárias, o que, quanto mais vedado por lei o pagamento de forma direta, por 





 
 
 

 
 

 óbvio, inviabilizará por completo todas as operações das Impetrantes, trazendo prejuízos 

financeiros irreparáveis para o HOSPITAL PRONTONIL e o grave risco de abrupto comprometimento 

do atendimento a seus pacientes, em total descompasso com o instituto da recuperação e com 

o projeto de reestruturação financeira em curso, sendo imprescindível o deferimento desta 

tutela cautelar a fim de preservar as atividades das Impetrantes e correspondente efetividade 

do presente processo que se inicia, bem como preservar a paridade de tratamento em relação 

aos credores concursais a ele direta e legalmente submetidos. 

 

III. PEDIDOS LIMINARES DE CARÁTER DE URGÊNCIA 

 

65. Assim, em regime de urgência, na esteira dos artigos 300 do Novo Código 

de Processo Civil e expressa previsão do artigo 6º, II e III, da Lei 11.101/05, havendo direito 

mais que plausível e real perigo de dano, com base nas normas afeitas ao presente instituto 

ou mesmo calcado no poder geral de cautela atribuído ao nobre magistrado pelo ordenamento 

jurídico pátrio de modo a assegurar o resultado útil da ação, impõe, de imediato e em caráter 

liminar, sejam deferidas as seguintes medidas:  

 
(i) a suspensão de todas as execuções movidas em face de HOSPITAL 
DE CLÍNICAS INFANTIL LTDA (CNPJ sob o nº 30.749.410/0001-09) e 
HOSPITAL GERAL PRONTONIL LTDA (CNPJ sob o nº 18.571.407/0001-34), 
pelos credores abrangidos por este procedimento;  
 
(ii) a intimação da LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADES S/A (CNPJ nº 
60.444.437/0001-46), situada na Av. Marechal Floriano, nº 168, Centro, 
Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 20080-002;  e ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A (CNPJ nº 
42.310.775/0001-03), situada na Av. Barão de Tefé, nº 34, Sala 701, Saúde, 
Rio de Janeiro – RJ, CEP.: 20.220-903, e-mail: fiscalcaa@aegea.com.br, 
para se absterem de efetuar qualquer interrupção no fornecimento dos 
serviços de energia elétrica e água ou cobrança relativa a qualquer 
medidor/relógio instalado no HOSPITAL PRONTONIL, ora Impetrante, por 
conta de períodos medidos até 27/10/2022, data da presente distribuição, 
sob pena de multa diária a ser fixada por este d. Juízo, conferindo à r. 
decisão força de ofício para os seus devidos fins.  

 





 
 
 

 
 

 INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS 

 
66. Por fim, requer-se a V. Exa. sejam todas as comunicações processuais 

expedidas aos Dr. YAMBA SOUZA LANNA e Dra. JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ, inscritos 

na OAB/RJ sob o nº 93.039 e nº 149.932, respectivamente, com escritório na Av. Almirante 

Barroso, nº 52, 25º Andar, Rio de Janeiro – RJ, em conjunto e exclusivamente, na forma da lei, 

sob pena de nulidade.  

DO PEDIDO 
 

67. Em razão do exposto, as Impetrantes confiam em que este digno Juízo defira 

o processamento da Recuperação Judicial aqui pleiteada, determinando as providências 

previstas no artigo 52 da Lei 11.101/05, com a publicação dos editais e comunicações de estilo, 

bem como que seja deferida de plano a proteção liminar acima requerida. 

 
 Termos em que, protestando pela apresentação de novos documentos que 
se façam necessários e dando à causa, para efeitos legais e fiscais, o valor de R$ 21.226.111,71. 
 Pedem deferimento. 
 Rio de Janeiro para Nova Iguaçu, 27 de outubro de 2022. 

 

 
             

YAMBA SOUZA LANNA 
OAB/RJ 93.039 

   ANDRÉ CHAME 
OAB/RJ 93.240 

 

 

 

 
JULYANA IUNES PINHO DE QUEIROZ 

OAB/RJ 149.932 
            CECILIA A. COSTA BRAGA 

        OAB/RJ 217.683 
 

 
EDUARDO ANTONIO KALACHE 

OAB/RJ 15.018 

 

 
LUIZ SERGIO CHAME 

OAB/RJ 18.777 

 
MANOEL MARQUES DA COSTA BRAGA NETO - OAB/RJ 29.801 
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