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Introdução/Síntese do Plano de Recuperação Judicial

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 às
recomendações do TJSP – Corregedoria Geral da Justiça,
apresenta o Relatório de Análise da revisão do Laudo de
Viabilidade Econômicoa-Financeira do Plano de Recuperação
Judicial.
Esse relatório de análise será um complemento do
Laudo já apresentado por essa Administradora Judicial e
juntado nos autos nas s 769/805 do Incidente Processual
de no0011338-10.2020.8.26.0506. A análise concentrou-se
nos pontos de revisão.
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O Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira juntado
nos autos nas s. 769/805, bem como essa revisão foi elaborado
pela empresa Valore Brasil, que declarou que o estudo foi feito
com base nas premissas e dados fornecidos pela Recuperanda. O
novo laudo, revisado, foi juntado às s. 1062/1099 dos autos.
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Tabela 1: Quadro Constante no Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira, . 1097 nos autos – Parte I.
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Tabela 1: Quadro Constante no Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira . 1097 nos autos – Parte II.
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Analisando a Tabela 1, que é cópia da “Tabela 14:
Projeção Fluxo de Caixa 2020 - 2035”, . 1097 dos autos,
nota-se que os valores das deduções e do IRPJ/CSLL
poderiam ser abertos para maior clareza dos números.
os valores devidos aos credores, bloco “Dívidas”, não
estão corrigidos, conforme descrito no plano de
recuperação, No plano de recuperação judicial descritivo,
apresentado pela Recuperanda nas s. 761/762 dos autos,
consta que: “os créditos serão pagos acrescidos de correção
mensal calculada pela Taxa Referencial – TR, divulgada pelo
Banco Central do Brasil (BACEN), acrescidos de juros de
1,5% a.a. (um e meio por cento ao ano), contados a partir da
publicação da sentença que conceder a recuperação judicial
aos pleiteantes, capitalizados anualmente, conforme tabela

abaixo”.
Todavia, essa Administradora apontou na sua
avaliação ao primeiro laudo de viabilidade, apresentado
nas s. 769/805 dos autos, que a Recuperanda não havia
efetuada a atualização dos valores no plano econômico,
levando a dúvidas os resultados apresentados.
Tal correção foi solicitada a Recuperanda, porém o
laudo revisão ainda traz dúvidas com relação a esse
cálculo, pois a Recuperanda aplicou a correção de 1,5%
sobre o saldo devedor e dividiu esse saldo nas parcelas
futuras, o que diverge do que foi descrito no plano. A Tabela
02 mostra como foi feita essa conta, divergindo do que foi
descrito no plano.

Tabela 2: Credores da Dívida apresentada pela Recuperanda.

Outro ponto a destacar, é que o saldo do Fluxo de
Caixa continua a apresentar um resultado negativo.
Mesmo após a revisão do laudo de viabilidade, o saldo
acumulado, até o ano de 2025 apresenta-se negativo, não

sendo explicado pela Recuperanda como poderá passar por
essa fase, honrando com os compromissos assumidos no
plano proposto.
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Ÿ

O valor da dívida total também diverge dos números apurados
pela Administradora Judicial. O laudo de viabilidade
apresenta uma dívida total de R$ 13,4 milhões, conforme
“Tabela 1: Dívida Atual Hospital Viver”, . 1075 dos autos,
cuja cópia está na sequência desse relatório – Tabela 4. No
entanto, o valor apurado pela Administradora Judicial monta

um endividamento de R$ 18 milhões, conforme apresentado
na Tabela 3, na sequência, e, considerando sobre esse saldo
os deságios previstos no plano de recuperação proposto pela
Recuperanda, o montante passaria para R$ 9,7 milhões e não
R$ 7,4 milhões como relacionado no laudo de viabilidade.

Tabela 3: Credores da Dívida Atual.

Tabela 4: Credores da Dívida Atual apresentada pela Recuperanda.
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Ÿ

Não consta no laudo de viabilidade o valor da dívida
extraconcursal com o Banco do Brasil no valor de R$ 706,2
mil, apresentado na Tabela 4 desse relatório.

Síntese do Plano de Recuperação Judicial
Resultados Apresentados/Conclusão

2.1.2. Resultados Apresentados
Os resultados apresentados no uxo projetado, Tabela ,
carregam, nos primeiros anos, de 2020 até 2025 um saldo de
caixa acumulado negativo.
Não consta no plano previsto como a Recuperanda irá
fazer para cobrir o caixa nesses anos negativos. Outro ponto
identicado, é que os saldos pagos não estão acrescidos da
correção mensal (TR), mais os juros 1,5% a.a. conforme
determinado no plano, o que sugere que o saldo negativo poderá
ser maior do que o estimado.
3. CONCLUSÃO
As análises se concentraram em identicar pontos que
continuam a dúvidas e nas alterações apresentadas pela
Recuperanda no Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira
revisado, ou ainda pontos que possam inviabilizar a
recuperação. Tudo isso visando atender às recomendações do
TJSP – Corregedoria Geral da Justiça – CNJ.
Nesse sentido, sugere-se que os credores e demais
interessados no processo em questão não deixem de analisar o
relatório de análise juntado por essa Administradora Judicial às
s. 105/121, no incidente processual de número 001571524.2020.8.26.0506 Sendo esse relatório que aqui concluído
uma análise especíca sobre os pontos que chamaram a atenção
e entende-se como sendo importantes ser do conhecimento dos
credores e demais partes envolvidas no processo em questão,
após a revisão efetuada pela Recuperanda, e são:
Ÿ

O valor da dívida extraconcursal no valor de R$ 706,2 mil
do Banco do Brasil, não foi considerado para pagamento no
plano proposto.
Ÿ Os valores dos saldos dos credores, já com os deságios
estabelecidos no plano, não estão atualizados pela TR +
1,5% a.a., conforme o proposto, o que sugere distorção no
saldo de caixa projetado.
Ÿ Há necessidade de caixa até o ano de 2025, como sugerem
os números projetados, porém sem a explicação de como
essa necessidade será sanada.
Ÿ

Outros destaques sobre a avaliação do Plano de Recuperação
Judicial, bem como o Laudo de Viabilidade EconômicoFinanceira e ainda o Laudo de Avaliação Patrimonial
permanecem os já descritos no relatório emitido por essa
Administradora Judicial e anexo nos autos às s. 105/121
Sendo o que se tem a relatar, conclui-se esse relatório
colocando-se à disposição de Vossa Excelência, dos nobres
advogados da Recuperanda, dos credores, bom como do I.
representante do Ministério Público para outros
esclarecimentos que se façam necessários.
Sem mais para o exposto,
Sertãozinho, 07 de dezembro de 2020.
MBF Agribusiness Assessoria Empresarial

O saldo da dívida relacionada no laudo de viabilidade R$
13,4 milhões, diverge do apurado pela Administradora
Judicial.
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