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1. INTRODUÇÃO

A MBF Agribusiness Assessoria Empresarial Eireli (AJ), 
nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação 
Judicial proposta pelo Hospital Viver Eireli – EPP (Recuperanda), 
processo n. º 0011338-10.2020.8.26.0506, em atendimento ao 
art. 22, inciso I, letras b), c) e i) e inciso II, letras a) e c) da Lei 
11.101/2005, apresenta o Relatório Mensal de Atividades, com 
mês base de setembro/2020.

 
2. IDENTIFICAÇÃO DA RECUPERANDA 

Razão Social: Hospital Viver EIRELI - EPP 
CNPJ: 68.324.631/0001-08
Endereço: Av. Doutor João Palma Guião, 49 - Alto da Boa Vista
Cidade: Ribeirão Preto
Estado: São Paulo
CEP: 14025-350
Fone: (16) 3442-6104
Contato: Karina Persego Soeira
E-mail: karina@hospitalviver.com.br
Sócio: Mário Luiz Rovery José
Cotas: 100%, 100.000 (cem mil) quotas
Contador: Júlio Luiz Cadete da Silva - CRCSP 1SP150123/O-5

3. SOBRE O HOSPITAL VIVER (RECUPERANDA)

O Hospital Viver é uma empresa individual de 
responsabilidade limitada e tem por objetivo a prestação de 
serviços médico-hospitalares com procedimentos cirúrgicos e 
clínicos, atendimento ambulatorial e diagnóstico médico. 

Registro na JUCESP  O registro na junta comercial –
(JUCESP), NIRE MATRIZ nº 35600376426, evidencia que Mário 
Luiz Rovery José é o único sócio administrador, tendo 100% das 
quotas da empresa no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e 
setecentos mil reais).

Do capital – 100%, 100.000 (cem mil) quotas – Mário Luiz 
Rovery José.
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Da Administração – Conforme contrato “A administração 
da empresa será exercida por seu titular MÁRIO LUIZ ROVERY 
JOSÉ, com poderes e atribuições de realizar todas as operações 
para a consecução de seu objeto, representando a empresa ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente, vedado, no entanto, o 
uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da 
empresa. ”

4. DA CRISE

Segundo relatos que constam na petição inicial, s. 28/32 
nos autos do processo de Recuperação Judicial, a crise se iniciou 
com a retirada da sociedade de outros dois sócios do Hospital. 
Um deles, proprietário do imóvel onde está localizado o 
empreendimento, retirou-se com o investimento imobiliário, 
aumentando com isso as despesas com o aluguel, que antes não 
era cobrado. 

Tudo veio a agravar-se com a recessão econômica no 

Brasil, intensicada a partir do ano de 2014.

O aumento de despesas e a recessão econômica 

prejudicaram a geração de caixa gerando insuciência nanceira 

para honrar os compromissos assumidos. 

Sempre seguindo os relatos da Requerente na petição 

inicial, “...a crise sentida pela saúde suplementar afetou 

frontalmente as atividades desenvolvidas pela requerente. Isso 

porque, sendo hospital privado, que atende majoritariamente 

beneciários de planos de seguradoras de saúde, a queda no 

número de conveniados leva também à diminuição da demanda 

pelos serviços oferecidos.”

Ainda, “...o resultado da crise se fez sentir com o aumento 

das tarifas públicas (energia, combustível, telecomunicações) e 

com a disparidade do câmbio, porquanto diversos dos insumos 

hospitalares são importados.”

Em parágrafo especíco da petição inicial, descreve-se: 

“Importante, ainda, sublinhar o agravamento da crise econômico-

nanceira do Hospital em decorrência de medidas de constrição 

de seu patrimônio tomadas em execuções movidas em face de seu 

sócio titular pelo antigo sócio do Hospital, o Dr. Ricardo Oliveira, e 

estendidas à empresa em virtude da instauração de incidente de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica.”

Em complemento ao exposto, os impactos da pandemia da 

Covid-19 elevaram os custos dos insumos, equipamentos, 

medicamentos e diminuição do faturamento.

O que foi aqui exposto é um resumo dos argumentos que 

constam nos autos s. 28/32, item “II - Das razões da crise 

econômico-nanceira do hospital requerente”.

5. DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Cabe observar que a Recuperanda é responsável pelo 

fornecimento das informações acerca de suas atividades 

operacionais e econômicas contempladas neste relatório, 

inclusive sob as penas do artigo 171 da Lei 11.101/2005.

A situação operacional e nanceira da Recuperanda é 

apresentada a partir da análise dos documentos recebidos e 

questionamentos feitos a seus administradores, Patronos e 

Contador, a qual abrangerá os seguintes tópicos: 

i. Balancete de Vericação; 

ii. DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;

iii. Funcionários;

iv. Impostos.

As informações que seguem foram compiladas dos 

balancetes mensais dos meses de julho a setembro de 2020, os 

quais foram disponibilizados pela Recuperanda após 

reconciliação.

5.1. Balancete de Vericação 

O RMA deste mês apresentará principalmente o 
comparativo entre os meses de agosto e setembro de 2020.
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5.1.1. Balancete de Vericação – Ativo

A avaliação dos saldos do Ativo é importante para a 
identicação das aplicações dos recursos da Recuperanda.

Os dados comparativos de evolução da composição dos 

ativos são apresentados na Tabela 1 de forma consolidada e 
comparativa, entre os meses de agosto e setembro de 2020.

As análises dos meses anteriores podem ser vericadas 
nos demais RMA's anexados nos autos.

Tabela 1: Balancete de Vericação | Ativo – Sintético. 
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Ativo – Houve uma redução de 7,39 milhões para R$ 7,31 
milhões no período de agosto a setembro de 2020. Conforme 
apresentado na Tabela 1.

As principais variações do grupo do Ativo foram:
Clientes – Houve um aumento de 4,3% (ΔH%) no período.
Bancos Conta Movimento – Houve uma redução de 

-98,4% (ΔH%) no período apurado, redução ocorrida pelo uso nas 
atividades operacionais.

Outros Créditos – Praticamente não houve alteração 
nesta conta, pois o saldo com a empresa Administra Hospitalar 
não teve variação nesse período, se mantendo em R$ 676 mil, o 
que sugere que cessaram as transferências do saldo da 
Recuperanda para a empresa que antes administrava o Hospital. 
Esse valor está classicado dentro da conta contábil Créditos 
com Terceiros, conforme Tabela 2 a seguir.

Tabela 2: Outros Créditos e Créditos com Terceiros | Ativo – Analítico. 

Estoque – Não foi registrado movimentação, sugerindo 
que a empresa não realizou compras no período apresentado, ou 
está realizando compras de insumos que são aplicados 
diretamente na atividade operacional, não passando pelo 
estoque. A conta não apresenta variação desde o ano de 2017, 
indicando falhas de registro – não registra suas compras no 
estoque  desta maneira, não faz a movimentação de uso do –
material nas atividades para real apontamento dos custos 
operacionais.  Essa parte somente traz prejuízo no controle da 
Recuperanda.

Imobilizado – A variação desta conta se deu apenas pela 
depreciação. 

Pontos a serem destacados do Ativo – A empresa não 
teve crescimento econômico no período analisado, o que é 
comum em empresas que entram no processo de Recuperação 
Judicial até que o mercado assimile o fato.

Como foi destacado em diversos pareceres anexos nos 
autos, bem como no Relatório Inicial e nos RMA's anteriores, o 
saldo existente na conta Outros Créditos com a empresa 
Administra Hospitalar se manteve. Por se tratar de um valor 
relevante, foi determinado pelo MM. Juiz do processo “Que a 

empresa Administra Hospitalar, de fato, justique, por meio de 
comprovações a utilização dos recursos nanceiros que lhes 
foram transferidos pelo Hospital Viver...” s. 48/49 nos autos.

Atendendo ao prazo determinado, o Patrono da 
Recuperanda se manifestou diretamente para a Administradora 
Judicial informando que “Mesmo sendo efetiva a destinação dos 
recursos transferidos pelo Hospital Viver à empresa Administra 
para o pagamento de obrigações daquele, no prazo assinalado 
não foi possível localizar todos os comprovantes e, especialmente, 
conciliar os saldos com o mencionado valor de R$ 676.758,00. 
Como já salientado, trata-se de procedimento que era utilizado 
para organizar e viabilizar as atividades do Hospital, 
frequentemente atingido por ordens de "penhora on line" e outros 
bloqueios que frustravam o pagamento de salários e outras 
despesas essenciais. São vários anos de movimentação e de 
práticas usuais e aceitáveis, dada a existência de um único sócio 
que também é médico e recebe, como tal, repasses por 
procedimentos realizados no estabelecimento. Em conjunto com a 
assessoria contábil do Hospital estão sendo buscadas maneiras 
de equacionar a questão.”
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Os Patronos ,  a  Admin is t radora  Judic ia l ,  os 
Administradores da Recuperanda e seu Contador se reuniram 
para tratar sobre a melhor forma de regularizar essa situação, 
porém, até a nalização deste RMA, não foi tomada nenhuma 
ação ou atitude por parte da Recuperanda para resolver a 
questão acima mencionada.

5.1.2. Balancete de Vericação – Passivo

As contas do Passivo demonstram como a empresa é 
nanciada, portanto é onde se pode identicar o registro do total 
das dívidas da Recuperanda. As contas analíticas de 
Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores, Obrigações 
Trabalhistas e Previdenciárias e Outras Obrigações, todas no 
Passivo Circulante, consideradas contas de Curto Prazo, 

somadas aos saldos das contas de Passivo Exigível a Longo 
Prazo, devem compor a lista de credores, estando as contas 
devidamente registradas e conciliadas.  

Outras contas do Passivo, como Obrigações Tributárias, 
apesar de não fazerem parte da lista geral de credores, são 
informadas nos autos em determinação à Lei. 

Por mais que as contas do Ativo sejam importantes para a 
análise e vericação da aplicação dos recursos da Recuperanda, 
as contas passivas são a base para a conferência e consolidação 
da lista de credores elaborada pela AJ.

Na continuidade, os dados comparativos da evolução da 
composição do Passivo da Recuperanda serão apresentados na 
Tabela 3, de forma consolidada e comparativa de agosto e 
setembro de 2020.
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Tabela 3: Balancete de Vericação | Passivo – Sintético.
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Na sequência, será apresentada as principais variações 

dos grupos do Passivo:

Fornecedores - Passivo Circulante – A conta de 

Fornecedores apresentou um aumento de 3,0% (ΔH%), no 

período de agosto a setembro 2020.   O aumento do saldo será 

acompanhado por esta Administradora Judicial para a 

identicação do correto cumprimento dos prazos de 

pagamentos, identicando se o aumento de saldo não está sendo 

gerado por falta de pagamentos de valores contratados após o 

pedido de Recuperação Judicial. Qualquer divergência será 

manifestada nos autos. 

Tabela 4: Fornecedores | Passivo Circulante – Analítico. 

Obrigações Tributárias – Essa conta teve um aumento de 

3,3% (ΔH%), no período de agosto a setembro de 2020 e vem 

sofrendo aumentos mensais como relatado anteriormente. O 

aumento no período pode ser vericado na Tabela 5. Como a 

Recuperanda continua a faturar mensalmente, conforme relação 

de faturamento enviada pela Recuperanda a esta AJ, Tabela 6, 

esse aumento nas obrigações tributárias indica atrasos nos 

pagamentos dos tributos vencidos após o pedido de Recuperação 

Judicial. Esta Administradora Judicial já solicitou a 

Recuperanda que informe mensalmente a movimentação 

tributária, fato que ainda não foi feito. Qualquer divergência que 

for identicada, inclusive da falta de pagamento, será 

comunicada nos autos. 

Tabela 5: Obrigações Tributárias | Passivo Circulante – Analítico.

Tabela 6: Relatório de Faturamento - Fornecido Pela Recuperanda. 
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Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - Passivo 
Circulante – Foi registrado um aumento de 0,3% (ΔH%) no 
período de agosto a setembro de 2020, como pode ser vericado 
na Tabela 7. Esse saldo é composto por Salários e Ordenados a 

Pagar, Pró-Labore e Rescisões a Pagar, sendo o aumento na 
conta de Obrigações Sociais de 1,1% (ΔH%). Essas variações são 
comuns na atividade operacional. 

Tabela 7: Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias – Passivo Circulante – Analítico.

Outras Obrigações - Passivo Circulante – É importante 
que a Recuperanda apresente a composição analítica da conta de 
Adiantamento de Clientes. Essa Administradora Judicial 
continuará insistindo na abertura deste item, devendo informá-
lo no próximo RMA.

5.2. DRE – Demonstração de Resultados do Exercício

A DRE do ano de 2020 demonstra um prejuízo acumulado 
até agosto de R$ 7,46 milhões, conforme Tabela 8.  

Tabela 8: DRE – Sintético.
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Principais variações comparando-se o período de agosto a 
setembro de 2020:

Receita – A Receita Bruta teve um aumento de 12,6% 
(ΔH%). Na sequência é apresentado o Gráco 1 que se trata da 
quantidade de Atendimentos e Cirurgias realizadas 
mensalmente.

Gráco 1: Quantidade de Atendimentos e Cirurgias 
Realizadas. 

Nessa mesma linha de análise, comparando os gastos 
mensais: 

Despesas Operacionais – Esta conta apresentou um 
aumento de 3,2% (ΔH%). Nesse grupo de contas, as Despesas 
com Vendas apresentam um aumento de 10,6% (ΔH%). Já as 
Despesas Administrativas tiveram um aumento de 2,9% (ΔH%), 
conforme pode ser observado na Tabela 9.
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Tabela 9: Despesas Operacionais – Analítico. 



Despesas Financeiras – Ocorreu um aumento de 3,8% 
(ΔH%) no período apurado. Esse aumento se deu nas contas de 
Juros Passivos e Despesas Bancárias. Tal informação é 
apresentada na Tabela 10. 

Tabela 10: Despesas Financeiras – Analítico.

Despesas Financeiras – Ocorreu um aumento de 3,8% 
(ΔH%) no período apurado. Esse aumento se deu nas contas de 
Juros Passivos e Despesas Bancárias. Tal informação é 
apresentada na Tabela 10. 

5.3. Indicadores Econômico-Financeiros

Neste tópico do relatório serão demonstrados os 
indicadores com base nos números do Balancete conciliado de 
julho a setembro de 2020.

5.3.1. Índices de Liquidez

Tabela 11: Índices de Liquidez.

Gráco 2: Índices de Liquidez.
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Esses índices representam o quanto a empresa dispõe em 
valores para saldar suas obrigações. Em outras palavras, seu 
resultado indica quantos reais a empresa possui em bens e 
direitos para fazer face a cada real (R$) de dívidas para que a 
empresa quite suas obrigações. O quociente esperado a estes 
índices é que seja acima de 1.

Os Índices de Liquidez Seca, Corrente e Imediata 
representam a Liquidez de Curto Prazo, enquanto o Índice de 
Liquidez Geral representa a Liquidez de Curto e Longo Prazo.

O que pode ser observado é que todos os indicadores são 
de insolvência. 

O Plano de Recuperação Judicial (PRJ) deverá recompor 
esses indicadores com a sustentabilidade econômica da 
empresa.

5.3.2. Índices de Financeiros

Tabela 12: Índices Financeiros.

Gráco 3: Índices Financeiros.

Os índices Financeiros evidenciam os resultados das 
operações da empresa, por isso, “quanto maior, melhor”, 
resguardadas as características de cada negócio.

O indicador Margem Líquida apresenta se a empresa está 
gerando resultado nas suas atividades operacionais. O que se 
observa é que a Recuperanda não está gerando margem. 

O índice de Retorno sobre o Investimento – ROI, mensura 
o quanto uma empresa obteve de Lucro Líquido em relação à 
totalidade de seus investimentos, ou seja, demonstra qual seu 
potencial de geração de lucros. Como pode ser observado, não há 
retorno até o nal de setembro.

O grau de endividamento com terceiros demonstra a 
participação do Passivo no Curto e Longo Prazo em relação ao 
total do Ativo. Para esse indicador, a interpretação é no sentido 
de que “quanto maior, pior”, pois, quanto maior for o percentual 
da composição do endividamento com terceiros, mais dívidas no 
Curto e Longo Prazo, em que a empresa terá a maior pressão para 
gerar recursos e honrar com seus compromissos. No caso 
analisado, percebe-se uma estabilidade nos números, conforme 
dados apresentados.

5.3.3. Valorização da Empresa

A margem EBITDA basicamente mede se as atividades 
operacionais geraram resultados ou não. Ou seja, a empresa não 
vinha gerando caixa para honrar com seus compromissos 
operacionais, sendo necessário se nanciar com terceiros e no 
atraso de pagamento de tributos. O que pode ser observado é que 
a Recuperanda não está gerando caixa o suciente para suprir 
sua demanda operacional, o que pode ser observado na Tabela 
13.

Tabela 13: EBITDA.
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6. DOS FUNCIONÁRIOS 

Foram disponibilizados para o período em análise:
i. Folha de Pagamento dos Funcionários;
ii. Folha de Pagamento de Pró-Labore.

Com base na relação de funcionários registrados nas 
Folhas de Pagamento (ativos, afastados, maternidade e férias), 
nota-se que nos últimos meses há uma estabilidade no quadro 
de colaboradores. A variação está ilustrada gracamente 
(Gráco 4) na sequência:

Gráco 4: Evolução do Quadro de Colaboradores no ano de 
2020.

Em setembro de 2020, o valor líquido total da Folha de 
Pagamento foi de R$ 20.802,05 (vinte mil, oitocentos e dois reais 
e cinco centavos). Esse valor está distribuído nos setores 
conforme apresentado no Gráco 5.

Gráco 5: Centro de Custos do Quadro de Colaboradores 
no mês de setembro/20.

7. DOS FORNECEDORES

Após a atualização conforme a lista de credores (1ª 
lista do AJ), consegue-se vericar que existe sim novas 
mov imentações  de  fornecedores .  Porém,  essa 
movimentação também demonstra que a Recuperanda 
continua a efetuar pagamentos aos credores (fornecedores) 
inclusos na lista. 

A administração da Recuperanda deverá fornecer 
para essa Administradora Judicial, de forma separada, a 
movimentação dos saldos relacionados na lista de credores 
válida com a composição de saldos gerados a partir do 
pedido de Recuperação Judicial. O Contador se 
comprometeu a “congelar” tais contas no balanço para que 
esta Administradora Judicial possa acompanhar melhor as 
movimentações.  
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8. CONCLUSÃO

Para este RMA N.º 4, procurou-se destacar as variações 
entre os balancetes de agosto e setembro de 2020 e,  em alguns 
casos, comparando com os fatos ocorridos até o mês de julho, 
dentro do que pode ser considerado como pontos de evolução ou 
involução dos resultados da empresa, tendo como principal 
objetivo mostrar que há atividades operacionais, apesar de se 
mostrarem decitárias.

Nos balancetes de julho e agosto de 2020 foram realizadas 
conciliações que resultaram em ajustes nas contas de energia 
elétrica, serviços de terceiros e material de consumo.

Conforme comentários da contabilidade da Recuperanda, 
estes ajustes se deram em função de um equívoco no lançamento 
da provisão de energia elétrica. Nas demais contas os ajustes se 
deram devido a entrega de notas scais após o fechamento do 
Balancete, bem como um estorno em função de um pagamento 
que foi lançado em despesas.

Por ser uma contabilidade independente e terceirizada, a 
mesma depende da entrega dos documentos por parte da 
Recuperanda em tempo hábil para serem contabilizados. 
Sugere-se que haja uma melhor integração entre a empresa 
Recuperanda e a sua contabilidade, espelhando assim melhor os 
resultados.

Em visita técnica à sede da Recuperanda, realizada no dia 
10 de novembro de 2020, às 15h30min, observou-se que as 
atividades operacionais estão aparentemente normais.

Pontos que merecem destaque:
Pagamentos após pedido de Recuperação Judicial – 

Esta Administradora Judicial está aguardando o esclarecimento 
e/ou envio dos comprovantes de pagamentos realizados para 
alguns credores concursais tais como: Banco Santander, 
Triomed, CM Hospitalar, CM Medicamentos Especiais, Nacional 
Comercial, R.P. Comércio de Materiais, Stuque de Freitas.  Após 
os comentários da Recuperanda, tal fato poderá ser manifestado. 
Os saldos estão sendo movimentados, o que sugere que a 
Recuperanda continua a efetuar pagamentos de valores listados 
na Recuperação Judicial, infringindo os artigos 49 e 172 da Lei 
11.101/2005.

Obrigações Tributárias – Conforme Tabela 5, essa conta 
vem demonstrando aumentos mensais, dando indício de não 
recolhimento dos tributos após o pedido de Recuperação 
Judicial, essa AJ continua aguardando os comentários da 
Recuperanda sobre essa movimentação, demonstrando os 
impostos gerados e o comprovante dos pagamentos no período, 
de forma clara.

Adiantamento de Clientes – É importante que a 
Recuperanda apresente a composição analítica desta conta.

Outras Obrigações – Como houve registro na conta 
Adiantamento de Clientes, é necessário que a Recuperanda 
apresente a composição analítica desta conta.

Outro fato a se destacar nesse RMA é que se deu por 
encerrado o prazo para impugnação de crédito e manifestação 
por parte dos credores em relação a objeção do Plano de 
Recuperação Judicial. O prazo era de 10 e 30 dias 
respectivamente, contados a partir da publicação do Edital de 
Intimação, ocorrido em 21 de outubro de 2020, às s. 997/999.

Essa AJ está acompanhando a evolução das atividades e 
se manifestará nos autos sempre que for necessária alguma 
intervenção judicial ou outros pontos que mereçam destaques e 
precisem ser esclarecidos.

Sem mais a declarar, encerra-se este relatório em 
cumprimento ao art. 22 inciso 1, letras a), b), c) e i); inciso ll, 
letras a) e c), da lei 11.101/2005.
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