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1.1 Considerações

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram este

relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga

pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente

relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas

as informações contidas nas demonstrações contábeis da Aelbra

Educação Superior Graduação e Pós Graduação S.A. (Aelbra), as quais

foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas

discussões com membros integrantes da administração da Aelbra sobre

os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer

relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter

independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da Aelbra e seus

sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse:

(i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e

(ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar

informações a todos os interessados no presente processo, observando

o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das

condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).



1.2 Estágio

Trata-se de Recuperação Judicial que teve o pedido de

processamento ajuizado na data de 06/05/2019 pela sociedade

empresária Aelbra Educação Superior Graduação e Pós Graduação S.A.,

denominada “ULBRA”.

No dia 21/05/2019, sobreveio sentença de indeferimento do pedido

de processamento da recuperação, sendo julgado extinto o processo por

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e

regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de

Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, em 13/12/2019 foi dado provimento

ao apelo para determinar o processamento da presente recuperação

judicial nos termos e formalidades da Lei nº 11.101/2005.

Retornados os autos para o Juízo de primeiro grau, foi nomeada esta

Equipe Técnica para o encargo de Administração Judicial.

Ficou assentado pelo Juízo que o prazo de 180 dias de suspensão das

ações e execuções em face da Recuperanda deve ser contado em dias

corridos. Assim, referido prazo findará em 20/07/2020.

Considerando a necessidade de complementação da relação de

credores da Recuperanda, as correspondências previstas no art. 22, I, da

Lei nº 11.101/2005, bem como o edital de que trata o art. 52, §1º, do

mesmo diploma, não tiveram como ser providenciados logo após a

investidura da Administração Judicial no seu encargo.

Apresentada uma lista de credores atualizada pela Recuperanda em

31/01/2020, em seguida esta Administração Judicial procedeu o

encaminhamento das correspondências previstas no art. 22, I, da Lei nº

11.101/2005.

Em 17/02/2020, a Recuperanda apresentou o seu plano de

recuperação (Evento 184).

O edital conjunto do art. 52, §1º, cumulado com o art. 53, parágrafo

único, ambos da Lei nº 11.101/2005, foi veiculado no Diário da Justiça

Eletrônico do dia 19/03/2020, considerando-se publicado em 20/03/2020.



1.2 Estágio

Em sequência, seria iniciada a fase extrajudicial de verificação de

créditos. No entanto, em função da pandemia do novo Coronavírus

(COVID-19), atualmente, os prazos relativos ao envio das habilitações e

divergências, bem como para apresentação de objeções ao plano de

recuperação, estão suspensos.

De qualquer forma, buscando dar celeridade ao processo, esta

Administração Judicial já está procedendo à verificação da higidez dos

créditos declarados na relação apresentada pela Recuperanda e das 239

habilitações e divergências até então recebidas.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que, mesmo durante o período de

suspensão de prazos decorrente da pandemia do novo Coronavírus

(COVID-19), a Administração Judicial permanece realizando o

atendimento diário aos credores e interessados no presente processo de

Recuperação Judicial, recebendo as habilitações e divergências

encaminhadas, bem como fornecendo as informações atinentes às

atividades da Recuperanda e ao processo judicial em andamento.

É como se encontra o processo.



1.3 Cronograma

Ajuizamento (art. 
51 LRF)

Prazo para entrega 
do plano de 
recuperação judicial

Publicação do edital do art. 
52, §1º cumulado com o 
aviso de recebimento do 
PRJ (art. 53, parágrafo 
único, da LRF)

Deferimento do 
processamento (art. 52 
LRF)

Entrega do plano de 
recuperação judicial 
(art. 53 LRF)

06/05/2019

13/12/2019 17/02/2020

Objeções
(art. 55 LRF)

AGC
(art. 56 LRF)

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial da Ulbra, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

13/02/2020 ou
16/03/2020*

20/03/2020

Estágio atual

Sem previsão

Sem previsão

* A depender se a contagem do prazo considera o período compreendido entre o dia 20/12/2019 e 20/01/2020, entendendo essa Administração Judicial 
pela contagem em dias corridos.



1.3 Cronograma

Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos da Ulbra, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

Ajuizamento (art. 
51 LRF)

Entrega pela Administração 
Judicial do relatório de 
verificação de créditos

06/05/2019

QGC
(art. 18 LRF)

Publicação do 2º edital 
contendo a relação de 
credores da Administração 
Judicial (art. 7º, §1º, LRF)

20/03/2020

Publicação do 1º edital 
contendo a relação de 
credores da Devedora 
(art. 52, § 1º, da LRF)

Prazo de Habilitações
e Divergências (art. 7º, 
§ 1º LRF)

Impugnações (art. 8º 
LFR)

Estágio atual

Sem previsão

Sem previsão Sem previsão

Sem previsão



1.4 Atendimentos da 

Abaixo apresenta-se o gráfico acerca dos atendimentos realizados pela Administração Judicial de credores e demais interessados no processo de Recuperação
Judicial da Aelbra:
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Já com o ensino superior, a 
Instituição iniciou suas atividades 

com as Faculdades Canoenses.

Início na educação de base, 
quando a primeira escola foi 

fundada, em Canoas – RS.

Efetivamente, como 
universidade, é decretada sua 

criação em 1988. Seu 
reconhecimento pelo 

Conselho Federal de Educação 
se deu no ano seguinte, em 

1989.

Inova no ensino superior e se 
torna uma das pioneiras na 

educação à distância, 
ofertando cursos de 

graduação em ambiente 
virtual de aprendizagem 

próprio.

Atualmente, a Ulbra atua com a estrutura de 
educação superior presencial e à distância, com 
a rede de escolas de educação básica e com as 

emissoras de rádio e televisão, as quais dão 
suporte ao ensino. Em 2014, a mantenedora da 

Ulbra passou a ser a Aelbra.

2.1 Histórico

1911 1988

1972 1990

2003

2014

2019

Ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial.

Expansão para fora dos limites do 
Rio Grande do Sul, instalando desde 
então unidades em seis municípios 
do Norte e Centro-oeste do Brasil, o 

que a caracterizou como 
multicampi.



2.2 Informações

Aelbra Educação Superior Graduação e 
Pós Graduação S.A.

CNPJ: 88.332.580/0001-65

 Av Farroupilha, nº 8001, bairro São José, em Canoas/RS

 Sociedade Anônima Fechada

 Capital Social: R$ 5.000,00

 Diretor-presidente: Paulo Augusto Seifert

 Diretor Vice-presidente: Rogerio Diolvan Malgarin

 Diretor Vice-presidente: Adilson Ratund



2.3 Unidades

• AM l Manaus - CEULM/ULBRA
• GO l Itumbiara - ILES/ULBRA
• PA l Santarém - CEULS/ULBRA
• RS l Canoas - ULBRA
• RS l Cachoeira do Sul - ULBRA
• RS l Carazinho - ULBRA
• RS l Gravataí - ULBRA
• RS l Guaíba - ULBRA
• RS l Santa Maria - ULBRA
• RS l São Jerônimo - ULBRA
• RS l Porto Alegre - ULBRA
• RS l Torres - ULBRA
• TO l Palmas - CEULP/ULBRA
• BR l Polos EAD em vários estados

• AM l Manaus - Colégio ULBRA Concórdia Manaus
• GO l Goiatuba - Colégio ULBRA Antares
• GO l Itumbiara - Colégio ULBRA de Aplicação
• PA l Santarém - Colégio ULBRA Cristo Salvador
• RO l Ji-Paraná - Colégio ULBRA São Paulo
• RS l Cachoeira do Sul - Colégio ULBRA São Pedro
• RS l Cachoeirinha - Colégio ULBRA São Mateus
• RS l Canoas - Colégio ULBRA Cristo Redentor
• RS l Canoas - Colégio ULBRA São João
• RS l Canoas - Escola Fundamental ULBRA Paz
• RS l Canoas - Escola Fundamental ULBRA São Marcos
• RS l Guaíba - Colégio ULBRA Martinho Lutero
• RS l Porto Alegre - Escola Especial ULBRA Concórdia
• RS l Sapucaia do Sul - Colégio ULBRA São Lucas
• TO l Palmas - Colégio ULBRA Palmas



2.4 Presença

RS

AM

TO

PA

GO

Tipo Campus Alunos Colaboradores Cursos oferecidos
Universidade Canoas - RS 8.107 1.083 55
Universidade Gravataí - RS 1.681 100 9
Universidade Torres - RS 1.977 143 13
Universidade Carazinho - RS 1.287 94 14
Universidade Cachoeira do Sul - RS 1.124 89 11
Universidade Guaíba - RS 1.002 73 8
Universidade São Jeronimo - RS 1.043 68 7
Universidade Santa Maria - RS 799 67 7
Universidade Porto Alegre - RS 64 7 1
Universidade Palmas - TO 3.770 310 20
Universidade Santarém - PA 1.383 127 9
Universidade Manaus - AM 1.779 121 12
Universidade Itumbiara - GO 1.320 130 11

Total - Ensino Superior 25.336 2.412 177
EAD - 5.042 197 21
Educação Básica - 3.643 653 0
Mantenedora - 0 177 0

Total - 8.685 1.027 21



2.5 Quadro 

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Ulbra, conforme informações encaminhadas pela sua administração:

Observa-se que no mês de março houve uma redução no

número de professores do ensino superior de 2.414 para 2.412.

A oscilação não é significativa, sendo reflexo de

movimentações pontuais ocorridas no corpo docente.

No que diz respeito aos professores da modalidade de

ensino à distância, verifica-se que ocorreram apenas

movimentações pontuais em 2020.
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2.5 Quadro 

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Ulbra, conforme informações encaminhadas pela sua administração:

Observa-se uma redução significativa de colaboradores

contratados para manutenção das atividades relacionadas às

escolas de educação básica. A oscilação entre os meses de

março e abril de 2020 representa 3,68%.

Já em relação à mantenedora, não foram observadas

movimentações recentes.
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2.5 Quadro 
Devido ao deterioramento da saúde financeira da Ulbra e,

considerando a relevância da despesa com salários de docentes, a

reestruturação da instituição passa pela necessidade de mudanças no

quadro de docentes. Em 2019, as despesas com folha de pagamento dos

professores atingiu a monta de R$ 244,3 milhões.

A Ulbra planeja remanejar a carga horária do corpo docente,

considerando o custo/hora de cada professor e o limite nacional de

realização das aulas em até 40% na modalidade EAD. Tal reestruturação

não implicaria em mais demissões e estaria em consonância com a

Portaria Normativa AELBRA nº 4, de 20 de março de 2020, que estabelece

os critérios institucionais para todas as IES mantidas pela AELBRA S.A. para

a oferta de disciplinas à distância em Cursos de Graduação presenciais.

O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul

(SINPRO) apresenta em seu site uma lista dos maiores salários pagos pelas

instituições de ensino aos professores da educação privada do Rio Grande

do Sul. Nesta relação, a Ulbra encontra-se entre as primeiras ranqueadas

(fonte: www.sinprors.org.br), o que dimensiona a representatividade dos

atuais gastos da instituição.

Entre outros fatores, a remuneração acima da média de mercado

deve-se ao plano de carreira atual que considera variáveis como tempo de

serviço e grau de especialização (graduação, mestrado e doutorado).

Em conjunto com um Plano de Demissão Voluntário (PDV), em

setembro de 2019 a Recuperanda negociou junto ao SINPRO uma redução

temporária dos salários do corpo docente da unidade de Canoas (RS), a

qual perdurará por dois anos. A proposta inicial da Recuperanda era de

redução em 25% dos salários, porém o acordo final foi firmado em 15%. Tal

redução também se estendeu aos funcionários das áreas administrativas

que possuíam salários superiores a oito mil reais mensais.

Em janeiro de 2019, a Ulbra decidiu demitir cerca de 700

colaboradores, tanto professores como funcionários das áreas

administrativas. Tais demissões são justificadas, principalmente, pela

constante redução de alunos matriculados, o que demanda menos força

de trabalho.

Em 2019, um total de 1.026 colaboradores foram desligados. Já em

2020, até 30 de abril haviam sido demitidos sem justa causa

aproximadamente 70 docentes e 40 colaboradores do setor administrativo.



2.6 Estudantes

Apresenta-se a seguir a evolução em relação aos estudantes matriculados nas unidades de Ensino Superior, Educação Básica e à Distância:

Como consequência dos efeitos da pandemia, houve uma

evasão de 527 discentes do Ensino Superior no mês de abril de

2020. Já na modalidade EAD, observa-se o efeito contrário, com

um aumento de 217 (4,3%) alunos matriculados no mesmo

período.
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2.7 Covid-19 | 

A chegada da pandemia do COVID-19 no Brasil trouxe severos reflexos

não somente à saúde pública, mas também à economia do país como um

todo, atingindo os mais diversos segmentos de negócio.

Nesse contexto, as empresas em recuperação judicial estão entre as

organizações que potencialmente mais sentirão os impactos da

pandemia, uma vez que já enfrentavam dificuldades financeiras mesmo

antes de eclodir a crise pela qual o país está passando.

O isolamento social e a consequente paralisação da economia estão

impactando de forma ainda inestimável a capacidade de captação de

recursos pelas famílias brasileiras. Levando em conta a representatividade

do gasto com universidades privadas no orçamento familiar, espera-se um

aumento significativo nos índices de inadimplência do setor.

Diante disso, cabe a esta Administradora Judicial informar a todos os

interessados no processo de que forma a inadimplência já está afetando o

fluxo de caixa da Recuperanda. Na página seguinte, analisa-se de forma

analítica o tema.

No que tange à evasão de alunos do Ensino Superior, foram

observados 527 egressos durante o mês de abril de 2020. Para fins de

comparabilidade, na página 23 do presente relatório apresentamos o

histórico mensal de egressos da Universidade.



2.7 Covid-19 | 
Apresenta-se abaixo uma breve análise no que diz respeito à inadimplência acumulada referente às mensalidades com vencimento nos

seguintes meses:

Fevereiro Março Abril Maio

2019/1 Valor da inadimplência 2020/1 Valor da inadimplência



2.7 Covid-19 | 
Apresenta-se abaixo uma breve análise no que diz respeito aos índices de inadimplência, em percentuais, referente às mensalidades com

vencimento nos seguintes meses:

Fevereiro Março Abril

2019/1 2020/1



2.7 Covid-19 | 

Os gráficos acima apresentados foram elaborados com base nas

mensalidades vencidas nos meses de fevereiro, março e abril de 2020 e não

pagas até o dia 13/05/2020, data na qual as informações foram geradas. Tais

informações consideram todos os cursos/modalidades de ensino ofertados.

Observa-se que o montante referente às mensalidades inadimplidas de

janeiro a abril de 2019 (R$ 4.498.599,15) era superior ao mesmo período de

2020 (R$ 4.382.394,05). Há de se ressaltar que o faturamento mensal em 2019

é superior ao apresentado em 2020.

Também é possível constatar que, proporcionalmente, os índices de

inadimplência em 2020 estão mais elevados. A inadimplência das

mensalidades referentes ao mês de março e vencidas em abril de 2020,

apresentaram percentual de inadimplência 3,32% superior ao mesmo

período de 2019.

Ou seja, embora haja um evidente aumento dos índices de

inadimplência em relação ao efeitos da pandemia do COVID-19, o impacto

ainda não é expressivo.

Por último, apresenta-se abaixo o percentual de inadimplência por

modalidade de ensino, no que se refere às mensalidades vencidas em abril

dos anos de 2019 e 2020 e que ainda não haviam sido pagas até as datas de

13/05/2019 e 13/05/2020, respectivamente.
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2.7 Covid-19 | 
Apresenta-se abaixo breve comparativo entre a evasão de alunos ocorrida nos primeiros meses de 2020 com o histórico médio mensal de alunos

egressos no 1º semestre de 2019:
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2.8 Reunião com a 

No dia 12/05/2020, a equipe da Administração Judicial realizou

contato por meio de videoconferência com os representantes e advogados

da Recuperanda a fim de inteirar-se em relação às atividades da

Universidade durante o mês de abril de 2020.

Durante a reunião, os representantes da Recuperanda informaram que

a Universidade continua exercendo sua atividade-fim normalmente,

através de aulas na modalidade EAD que estão sendo ministradas via

plataforma online. Em relação à expectativa de retomada das aulas

presenciais, o momento permanece estampado de incertezas, estando a

mesma condicionada aos decretos municipais e estaduais.

Em relação aos impactos financeiros decorrentes do atual cenário de

pandemia do COVID-19, ressalta-se que além da inadimplência

anteriormente mencionada neste relatório, a locação de dependências

para livrarias, lojas e bares é uma importante fonte de recursos para a

instituição que por ora está inviabilizada.

Embora a diminuição das atividades nas dependências dos campus

universitários acarretem em razoável redução em gastos como água e luz,

o impacto não ocorre de forma proporcional nas saídas de caixa. Isto

porque, a Recuperanda não está em dia com todas as suas obrigações

destas naturezas, confome discriminado na página 49.

Compreende-se também que o cenário de isolamento acaba por criar

oportunidades de melhoria e expansão na modalidade do ensino à

distância. A instituição deverá explorar ainda mais o segmento, visto que há

diversos cursos com carga horária de modalidade EAD bastante inferior ao

limite estipulado pelo governo federal, de 40%.



2.8 Reunião com a 

Já no que diz respeito à contenção de saídas e redução de gastos,

destacou-se que a instituição está estudando as disciplinas que serão

ofertadas no 2º semestre de 2020, de forma a remanejar a carga horária do

corpo docente. Com a redistribuição, pretende-se reduzir entre 14% e

20% das despesas com folha, sem que haja necessidade de desligamento

de funcionários e professores.

Destacou-se também que, após a exclusão da AELBRA do programa

do PROIES (p. 34 do presente relatório) em maio de 2019, a ULBRA

permaneceu rematriculando mais de 10.000 alunos bolsistas do programa

sem receber qualquer contrapartida relacionada ao adimplemento de

seus débitos tributários.

Diante disso, informou-se que a AELBRA recentemente ajuizou um

pedido de tutela antecipada antecedente em face da União, a fim de que

a Ré proceda ao pagamento mensal de indenização correspondente a, no

mínimo, 80% do valor da semestralidade de cada bolsista/PROIES que

mantém junto à Recuperanda desde a exclusão dessa última do

programa.

Acaso os pagamentos mensais dos alunos bolsistas seja

regularizado, estima-se que o incremento no fluxo de caixa será de

aproximadamente R$ 7 mihões ao mês.



2.8 Reunião com a 

Com o intuito de se reestruturar não só por meio do remédio da

recuperação judicial, mas também com base na reorganização da

sociedade como um todo, foi informado pelo Sr. Werner (Diretor

Financeiro) que a Recuperanda formou um Comitê específico para tratar

acerca do tema. O Comitê de Reestruturação é formado por diretores da

Aelbra e por consultores externos recentemente contratados da empresa

Galeazzi & Associados. O foco inicial da equipe está direcionado às

diferentes possibilidades de captação de recursos, desenvolvimento de

comunicação digital e de outras facilidades.
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3. Créditos

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R$

2.598.291.756,92. A lista de credores da Recuperanda é composta pela

Classe I – Trabalhistas (5.067 credores), Classe III – Quirografários (561

credores) e Classe IV – ME/EPP (27 credores).

O gráfico ao lado apresenta o valor das dívida por classe de

credores.

*As informações apresentadas nesta página foram baseadas no Edital do art. 52 da Lei nº 11.101/2005.

R$392.100.462,13 

R$ 0,00

R$2.196.910.171,48 

R$9.281.123,31 

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV



3. Créditos

O passivo sujeito à Recuperação Judicial está demasiadamente

concentrado em dívidas contraídas junto às instituições financeiras.

Tais créditos perfazem a monta de R$ 1.668.062.769,23.

No gráfico ao lado, é possível visualizar a representatividade dos

credores da Recuperanda por natureza.

FGTS
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PREVIDÊNCIA 
PRIVADA

4,66%

FORNECEDORES 
E DEMAIS 

CREDORES
7,01%

CONSULTORIAS
7,12%

TRABALHISTA
15,09%

INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

64,20%

*As informações apresentadas nesta página foram baseadas no Edital do art. 52 da Lei nº 11.101/2005.
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4.1 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas sintéticas de Ativo da Recuperanda: (em milhares de reais)

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.

30/04/2020 AV AH 31/03/2020

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.990        0,3% -35,8% 7.777 
Mensalidades a Receber 86.146 5,4% 15,1% 74.876 
Estoques 2.592 0,2% 2,2% 2.536 
Adiantamentos 3.731 0,2% -74,4% 14.582 
Outras Contas a Receber 38.073 2,4% -0,2% 38.139 
Total do Ativo Circulante 135.533 8,5% -1,7% 137.910 

Realizável a Longo Prazo 347.746 21,9% 0,1% 347.511 
Propriedade para Investimentos 4.944 0,3% 0,0% 4.944 
Imobilizado 1.096.654 69,1% -0,1% 1.098.120 
Intangível 2.705 0,2% -1,9% 2.756 
Total do Ativo Não Circulante 1.452.049 91,5% -0,1% 1.453.331 

Total do Ativo 1.587.582 100,0% -0,2% 1.591.242 



4.1 Análise Financeira –

 Ao analisar as contas patrimoniais da Recuperanda, a primeira

constatação que se faz é de que os Ativos Imobilizados correspondem a

aproximadamente 69% do total de ativos da Recuperanda.

 Outro grupo de ativos relevantes é o de Realizável a Longo Prazo, o

qual representa em torno de 22% do total de ativos. Esse grupo é

composto por bloqueios e depósitos judiciais, entre outros ativos com

expectativa de realização superior a doze meses.

 Principal fonte de recursos da Recuperanda, as Mensalidades a

Receber apresentaram oscilação positiva em março de 15,1%. Referida

oscilação é decorrente do aumento dos índices de inadimplência.

 Analisa-se de forma mais detalhada as movimentações referentes à

rubrica de Caixa e Equivalentes na página 41.

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição dos ativos da Ulbra, considerando-se os saldos contábeis de abril de 2020:

Imobilizado
69,08%
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Demais rubricas
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4.1 Análise Financeira –

 Em abril de 2020, o valor contábil* total dos ativos fixos da

Ulbra apresentava um montante de R$ 1.096.654,55. No que se

refere ao valor de mercado desses ativos, aguarda-se que a

Recuperanda apresente nos autos do processo o respectivo laudo

nos termos do inciso III do art. 53 da Lei 11.101/2005.

 Desse total, os Terrenos representavam 64,4%, enquanto as

Edificações e Benfeitorias representavam 28,9%.

 O ativo imobilizado remanescente (6,8%) está dividido em

Equipamentos de Informática, Biblioteca, Instalações, Móveis e

Utensílios e Máquinas e Equipamentos.

*Conforme legislação contábil vigente, o imobilizado deve ser reconhecido inicialmente por valor equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento.

Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado subtraindo-se qualquer depreciação e perda por redução ao valor

recuperável acumuladas.

OUTROS

BIBLIOTECA

EDIFICACOES

TERRENOS

Valor Contábil dos Ativos (em R$ mil)



4.1 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas sintéticas de Passivo da Recuperanda: (em milhares de reais)

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.

30/04/2020 AV AH 31/03/2020

Obrigações com Pessoal 216.504 13,64% -1,33% 219.431 
Obrigações Fiscais 10.891 0,69% 6,35% 10.241 
Fornecedores 7.091 0,45% 34,95% 5.254 
Mensalidades a Apropriar 20.607 1,30% 3,08% 19.991 
Proies 4.993.053 314,51% 0,22% 4.981.951 
Obrigações com Partes Relacionadas 8.758 0,55% -0,53% 8.804 
Provisão - Recuperação Judicial 2.501.066 157,54% 2,68% 2.435.719 
Outros Passivos 21.545 1,36% -0,17% 21.582 
Total do Passivo Circulante 7.779.515 490,0% 1,0% 7.702.973 

Obrigações Fiscais - 0,00% -100,00% 103.263 
Proies -52.963 -3,34% 10,09% -48.111 
Provisões para Contingências 447.872 28,21% -12,73% 513.219 
Outros Passivos 6.199 0,39% -6,09% 6.601 
Total do Passivo Não Circulante 401.108 25,3% -30,2% 574.973 

Total do Patrimônio Líquido -6.593.041 -415,3% -1,4% -6.686.704 

Total do Passivo + PL 1.587.582 100,0% -0,2% 1.591.242 



4.2 Análise Financeira –

 A rubrica Provisão – Recuperação Judicial é composta pelos créditos

sujeitos a este processo recuperatório. O atual valor contabilizado (R$ 2,5

bilhões) não considera o deságio proposto no plano de recuperação

judicial já colacionado aos autos do processo. Embora a provisão esteja

classificada no curto prazo, esta Equipe Técnica entende que a expectativa

de liquidação da obrigação passa por um prazo superior a doze meses e,

portanto, deveria ser considerada como uma dívida de longo prazo.

Ressalta-se, ainda, que a diferença entre o valor contabilizado (R$ 2,5

bilhões) na rubrica supracitada e o total da lista de credores (R$ 2,6

bilhões) refere-se a créditos sujeitos cuja contabilização fora realizada nas

rubricas de obrigações com pessoal, fornecedores e acordos contas a

pagar.

 A rubrica de provisões para contingências perfazia a monta de R$

447,8 milhões em abril de 2020 e refere-se, essencialmente, à provisão para

perdas prováveis oriundas de processos judiciais. Na rubrica, não estão

contabilizados créditos sujeitos à recuperação judicial.

 A variação no valor de R$ 103,26 ocorrida na rubrica de Obrigações

Fiscais refere-se a crédito sujeito oriundo de dívidas com FGTS que foram

reclassificados para a rubrica Provisão – Recuperação Judicial.

Apresenta-se abaixo a composição da dívida contraída junto a terceiros pela Ulbra, considerando-se os saldos contábeis de abril de 2020:
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4.2 Análise Financeira –

 Ao longo do ano de 2019, a principal movimentação observada no

passivo da Recuperanda refere-se à reclassificação para o curto prazo das

obrigações referentes ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao

Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES).

 A reclassificação se deu após a Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), em maio de 2019, excluir a Universidade do programa.

Considerando-se o total da dívida com o PROIES, houve um aumento de

6,9% da obrigação entre o período de dezembro de 2018 e fevereiro de

2020, atingindo a representatividade de 59% do passivo com terceiros da

Ulbra.

 A instituição informou que está procurando alternativas para utilizar o

valor das bolsas concedidas para abater o crédito existente.

 No que tange ao PROIES, trata-se de programa de parcelamento de

tributos federais, instituído pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, que

tem como objetivo assegurar condições para a continuidade das

atividades de entidades mantenedoras de instituições de ensino superior

integrantes do sistema de ensino federal, por meio da aprovação de plano

de recuperação tributária e da concessão de moratória de dívidas

tributárias federais.

 Com a adesão ao PROIES, a Aelbra foi autorizada a proceder ao

pagamento de até 90% (noventa por cento) do valor das prestações

mensais do programa mediante a utilização de certificados emitidos pelo

Tesouro Nacional na forma de títulos da dívida pública em contrapartida

às bolsas Proies integrais concedidas em cursos de graduação presenciais

com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da

Educação.

 Até ser excluída do programa, a Aelbra havia pago 59 das 180 parcelas

programadas.



4.2 Análise Financeira –

Uma vez que créditos tributários não são sujeitos à recuperação judicial e, considerando-se a relevância do montante da dívida, entende-se

que a completa reestruturação da entidade passará obrigatoriamente por uma negociação das obrigações junto ao Fisco. A seguir, apresenta-se os

valores (em milhares de reais) devidos às autoridades fazendárias de acordo com o controle gerencial da Recuperanda, os quais apresentam

coerência com os números apresentados no balancete. Contudo, cumpre esclarecer que a Administração Judicial solicitará os extratos do Portal e-

Cac (Ministério da Fazenda) para fins conferência e atualização desses valores.

ULBRA BASA RADIO TOTAL

0810 - DIV.ATIVA-PIS 1.784.076 9 109 178.587 
0896 - DIV.ATIVA-COFINS-RETENC FONTE 128 - - 128 
0949 - DIV.ATIVA-PIS RETENCAO FONTE 39 - - 39 
0992 - DIV.ATIVA-CSLL -RETENCAO FONTE 7 - - 7 
1134 - DIV.ATIVA-FINSOCIAL 235 - - 235 

1772 - DIV.ATIVA-RET CONT PG PJ D PRI 5.950 5 19 5.974 
1804 - DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL 258.414 3.817 - 262.231 
3527 - DIV.ATIVA-IMP DE IMPORTACAO 8.625 - - 8.625 
3551 - DIV.ATIVA-IRPJ 582.087 10.544 - 592.631 
3560 - DIV.ATIVA-IRPJ FONTE 1.322.927 7.205 500 1.330.632 
3578 - DIV.ATIVA-IPI 6.664 - - 6.664 
4493 - DIV.ATIVA-COFINS 861.333 39 595 861.967 
4834 - R D ATIVA - MULTA ISOLADA 6.846 29 - 6.875 
5382 - DIV.ATIVA-OUTRAS MULTAS 196 - - 196 
0561 - IRRF CORRENTE 22.851 - - 22.851 
CÓDIGOS DIVERSOS - PREVIDENCIÁRIO 1.780.346 2 - 1.780.348 
CLT - DIV. ATIVA 65.875 - 35 65.910 
FGTS AELBRA 44.400 - - 44.400 
DÍVIDA ESTADUAL (RS) AELBRA 1.291 - - 1.291 
TOTAL 5.146.682 21.650 1.258 5.169.590 



4.3 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo os saldos mensais da Demonstração de Resultado do Exercício referentes aos meses de abril de 2020 e 2019: (em milhares de

reais)

30/04/2020 AH 30/04/2019

Receita Operacional Bruta 48.901 -17,3% 59.110 
Mensalidades Educação Superior 48.514 -16,3% 57.932 
Mensalidades Educação à Distância 387 -67,2% 1.178 
Deduções e abatimentos -24.696 119,3% -11.260 
Mensalidades - Devoluções e Cancelamentos -8.655 40.979,8% -21 
Concessão de Bolsas de Estudos PROUNI -11.647 57,7% -7.387 
Descontos Educacionais Institucionais -3.563 -7,5% -3.852 
Imposto sobre Faturamento -832 0,0% 0 
Receita operacional líquida 24.204 -49,4% 47.851 
Custos operacionais -16.142 -12,4% -18.425 
Pessoal Docente -16.142 -12,4% -18.425 
Lucro Bruto 8.062 -72,6% 29.426 
Receitas (Despesas) Operacionais -10.093 -17,0% -12.163 
Despesas com Pessoal -5.413 1,8% -5.319 
Despesas com Serviços -4.646 -30,3% -6.662 
Despesas com Materiais e Equipamentos -46 -91,4% -528 
Despesas de Depreciação e Amortização -1 -97,8% -27 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 13 -96,7% 373 
Lucro Operacional -2.030 -111,8% 17.263 
Receitas Financeiras 125 -97,0% 4.105 
Despesas Financeiras -7.265 -86,8% -54.859 
Resultado do Exercício -9.170 -72,6% -33.492 



 É notável a diminuição do prejuízo (72,6%) quando comparado o

mês de abril de 2020 com o mês de abril de 2019. Entretanto, tal fator

pode induzir a uma interpretação equivocada em relação à saúde

financeira da Recuperanda, principalmente a curto prazo. Sobre esse

aspecto, importa esclarecer que a diminuição do prejuízo é um efeito

resultante principalmente:

 Da diminuição substancial das despesas financeiras em 86,8%. Tal

efeito é devido à não atualização monetária da dívida relativa a

créditos sujeitos à Recuperação Judicial (há impacto contábil, porém

não afeta diretamente o fluxo de caixa);

 Diminuição de 30,3% das despesas com serviço (impacto

corrente no fluxo de caixa).

 Diminuição de 12,4% do custo com pessoal docente (impacto

corrente no fluxo de caixa).
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4.3 Análise Financeira –



O gráfico abaixo apresenta a composição por natureza dos principais Gastos (em milhares de reais) da Recuperanda: (considerando-se os

saldos do mês de abril de 2020)

 Observa-se uma concentração nas despesas financeiras e com folha que, somadas, representaram aproximadamente 86% dos

gastos da Ulbra no mês de abril de 2020.
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4.4 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo alguns indicadores financeiros recomendados pela literatura de Finanças Corporativas:

Referências
(a)  Ativo Circulante - Passivo Circulante
(b) Ativo Circulante exceto Disponibilidades - Passivo Circulante exceto Dívidas com incidência de juros
(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante
(d) Disponibilidades / Passivo Circulante:
(e) Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
(f) Indicador de alavancagem financeira, representado pelo Total de Passivos / Total de Ativos
(g) Dívida Total / Patrimônio Líquido
(h) Lucro Líquido do Exercício / Patrimônio Líquido

Indicador 30/04/2020 31/03/2020 29/02/2020 31/01/2020 31/12/2020
CCL - Capital Circulante Líquido (a) -7.643.982 -7.565.063 -7.560.818 -7.555.882 -7.501.373
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b) -2.708.882 -2.639.000 -2.643.928 -2.643.506 -2.595.717
Liquidez Corrente (c) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Liquidez Imediata (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidez Geral (e) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Grau de endividamento (f) 5,15 5,20 5,21 5,19 5,19
Dívida / Patrimônio Líquido (g) -1,24 -1,24 -1,24 -1,24 -1,24
Rentabilidade sobre Patrimônio Líquido (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07



4.4 Análise Financeira –
O gráfico abaixo apresenta a evolução do Capital Circulante Líquido e da Necessidade de Capital de Giro (indicadores absolutos em

milhares de reais):

 A Necessidade de Capital de Giro é o montante mínimo que uma

empresa deve ter em caixa. Esse valor serve para manter a empresa

funcionando, assegurando as suas operações necessárias.

 Percebe-se um relevante agravamento nos indicadores. Tal situação

deve-se à reclassificação para o curto prazo das obrigações referentes ao

PROIES. A reclassificação se deu após a Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional (PGFN) excluir a Universidade do programa.
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4.4 Análise Financeira –
O gráfico abaixo apresenta a evolução dos Índices de liquidez (em milhares de reais) apresentados pela Recuperanda:

 Os Índices de liquidez avaliam a capacidade financeira da empresa, ou

seja, a capacidade de pagamento da mesma, sendo de grande

importância para a gestão de caixa da entidade. Tais índices têm o cálculo

baseado nos números do balanço patrimonial da entidade. Ao interpretar

esses índices, deve-se levar em conta que:

- Maior que 1 - folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

- Se igual a 1 - os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

- Se menor que 1: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo

 Dentre os índices de Liquidez da empresa, destaca-se o caso do índice

de Liquidez Imediata. A principal razão que contribui para o baixo

indicador apresentado é a reduzida disponibilidade de recursos nas

contas de caixa e equivalentes de caixa.

 À toda evidência, os ativos circulantes existentes em 2020 não seriam

suficientes para fazer frente aos desembolsos decorrentes de suas

atividades operacionais e dos pagamentos de suas dívidas constituídas.

 -
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4.5 Análise Financeira –
O quadro abaixo representa a projeção de fluxo de caixa da Recuperanda para o ano de 2020 já com os valores efetivamente realizados referentes aos meses

de janeiro, fevereiro, março e abril (em milhões de reais).

Entradas Operacionais jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Acum.

Realizado Realizado Realizado Realizado Projetado Projetado Projetado Projetado Projetado Projetado Projetado Projetado Projetado
(+) Mensalidades Boletos 14,82 15,6 20,17 12,73 18,4 18,29 13,51 18,68 16,16 15,9 19,99 23,85 211,22
(+) Cartoes 0 0 0,44 0 0,39 0,39 0,34 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 4,07
(-) Efeito do COVID-19 -3,68 -4,45 -2,03 -2,8 -2,42 -2,38 -3 -3,58 -30,63
(+) Receitas Complementares 0 5 4,77 1,21 0,43 0,35 0,46 0,64 0,41 0,42 0,36 0,38 13,64
(+) FIES 5,80 0 0 0 2 10 8 4,7 0,42 8,92 10,21 8,48 60,39
(+) Receitas Financeiras 0 0 0 0 0,64 0,64 0,5 0,61 0,6 0,6 0,6 0,59 5,44

(+) Total Entradas Operacionais 20,62 20,6 20,18 13,94 18,19 25,22 20,79 22,26 15,58 23,87 28,59 30,13 264,13
(-) Folha de Salários 19,58 12,36 14,96 12,52 16,63 16,73 16,35 24,27 16,65 16,66 18,71 24,21 213
(-) Despesas Operacionais 3,42 4,07 4,12 2,11 5,17 4,92 4,6 5,25 4,31 4,78 5,24 4,65 54,98
(+) Efeito do COVID-19 -1,87 -1,31 -0,66 -0,8 -0,71 -0,78 -0,67 -1,93 -10,77
(-) Acordo rescisoes ant. 06/5 0 0 1,88 1,60 3,2 3,2 3,2 1,7 1,7 15 33,08
(-) Impostos 0,23 0,1 0,08 0,15 1,37 1,36 1,12 1,32 1,32 1,31 1,31 1,29 12,2
(-) Despesas Extraordinárias 0,98 0,54 0,12 0,16 1,76 1,76 1,83 1,7 1,73 1,73 1,83 1,78 17,36
(-) Despesas Bancárias 0 0 0,16 0,13 0,22 0,22 0,17 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 2,05
(-) Serviço da Dívida 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 53,48
(+) Serviço da Dívida -4,55 -4,55 -4,55 -4,55 -4,55 -4,55 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -4,36 -53,48

(-) Total Saídas Operacionais 24,21 17,07 21,32 16,67 26,5 26,87 26,61 33,65 25,21 38,91 26,64 30,2 321,9

(=) Saldo de Caixa Corrente 2,60 5,66 4,59 -1,86 -8,31 -1,66 -5,82 -11,4 -9,63 -15,04 1,95 -0,07 -57,77



4.5 Análise Financeira –

 Em uma organização, um dos mais importantes controles que se

apresentam é o Fluxo de Caixa. Além de ser uma importante ferramenta

para a tomada de decisões, uma adequada gestão de caixa é

fundamental para manter a organização honrando seus compromissos.

 Ao contrário do Demonstrativo de Resultados Projetado (DRE

Projetado), o qual demonstra se a operação é lucrativa, a projeção de

Fluxo de Caixa demonstra se a organização vai ter dinheiro disponível

quando precisar dele ou se necessitará recorrer a fontes externas, como

empréstimos e financiamentos.

 Isso é importante, porque muitas vezes uma organização pode ter

um grande volume de receitas e uma boa margem, apresentando lucro

no DRE. Porém, pode estar com seus Prazos Médios de Pagamentos e

Recebimentos mal dimensionados, ficando assim sem disponibilidade

de dinheiro em caixa, e essa informação é obtida exatamente pela

leitura da Projeção de Fluxo de Caixa.

 No caso da Aelbra, o que se verifica é que as projeções mudaram

consideravelmente a partir da eclosão da pandemia pela qual o país

está passando. As projeções, que já eram apertadas antes mesmo de

serem considerados os efeitos da Covid-19, precisaram ser revistas e

tornaram-se de fato um desafio a ser sobreposto. As maiores

dificuldades permanecem previstas para os meses de agosto a outubro

de 2020. Com base na atual projeção, fontes alternativas de

financiamento serão necessárias.

 No que tange à projeção de entradas, em decorrência da Covid-19,

são esperados: a) aumento na inadimplência; b) redução das receitas

com alugueis de espaços; e c) redução da receita com mensalidades

para o segundo semestre, uma vez que a estimativa é de queda em

relação ao número de alunos matriculados.

 Por outro lado, embora não na mesma proporção, a projeção de

despesas também diminuiu. A expectativa é de que caiam: a) as

despesas gerais; b) as despesas com prestação de serviços de terceiros;

c) a energia elétrica e d) outros custos administrativos ligados à redução

de atividades presenciais.



4.5 Análise Financeira –

 No mês de abril a Recuperanda referiu ter pago mais uma parcela, de

forma parcial (50%), dos Acordos Coletivos de Trabalho firmados com os

Sindicatos relativamente às rescisões trabalhistas anteriores a 06/05/2019.

Tal valor estava previamente arrolado dentre os créditos sujeitos à

Recuperação Judicial. Contudo, por força da decisão monocrática datada

de 10/03/2020 no Agravo de Instrumento 5008103- 03.2020.8.21.7000/RS, foi

autorizado o prosseguimento dos pagamentos dos acordos.

 Com base no que havia sido projetado pela Recuperanda em fluxo de

caixa anterior, deveria ser pago no total dos acordos o valor de R$ 26,9

milhões. Todavia, a nova projeção aponta uma previsão de pagamentos de

acordo no montante de R$ 31,6 milhões.

 De qualquer modo, o que se verifica é que o dispêndio mensal desses

valores impacta muito no fluxo de caixa da Recuperanda. Diante disso, a

Aelbra efetuou pedido nos autos do Processo nº 5008103-03.2020.8.21.7000

para que satisfaça essas parcelas apenas à medida que haja recursos em

caixa suficientes para tanto, priorizando os pagamentos correntes.

 Por fim, importa dizer que a necessidade de pagamento desses valores

referentes aos acordos de rescisão firmados anteriormente a 06/05/2019

aliada aos impactos trazidos pela Covid-19 fazem com que a Recuperanda

projete um saldo final de caixa acumulado no ano de aproximadamente R$

57,7 milhões negativo, quantia essa que, portanto, necessitaria advir de

fontes externas de financiamento caso mantidas todas as demais

premissas.

 Importante notar que nos meses de agosto e dezembro de 2020 há um

acréscimo considerável nas previsões de saídas, referentes à folha de

salários, justamente em razão do pagamento de 13º salário e férias aos

empregados. Para esses meses, recomenda-se que a Recuperanda

antecipadamente se planeje, a fim de cumprir o compromisso previsto.

 Denota-se, ainda, que a Recuperanda prevê pagamento apenas de

tributos correntes, não havendo previsão de pagamento para os tributos

em atraso. Os tributos atrasados em questão estão detalhados na página 36

deste relatório.



4.5 Análise Financeira –

 Primeiramente, importa dizer que as projeções de fluxo de caixa

são controles meramente gerenciais, e, portanto, não possuem

determinação legal ou mesmo infralegal específica sobre sua

preparação ou forma de apresentação. Pelo exposto, a

Administração Judicial entende que as informações prestadas pela

Recuperanda e apresentadas em seu Relatório Mensal de

Atividades, que não decorram de outras determinações legais,

devem buscar estar em linha com os princípios da Lei nº 11.101,

especificamente no que se refere ao objetivo de manter os credores

e demais interessados no processo corretamente informados sobre

as atividades da Recuperanda;

 A Tabela ao lado compara a projeção de caixa do mês de abril de

2020, elaborada em março de 2020, com o valor efetivamente

realizado em abril de 2020, inclusive após os efeitos da Covid-19;

Entradas Operacionais abr/20 abr/20

Projetado Realizado

Mensalidades Boletos 18,44 12,73

Cartoes 0,44 0,00

Efeito do COVID-19 -3,69
Receitas Complementares 0,42 1,21
FIES 1,86 0,00
Receitas Financeiras 0,65 0,00

Total Entradas Operacionais 18,12 13,94

FOPAG 15,89 12,52

Despesas Operacionais 4,45 2,11

Efeito do COVID-19 -2,04
Acordo rescisoes ant. 06/5 3,2 1,60
Impostos 1,38 0,15
Despesas Extraordinárias 1,61 0,16
Despesas Bancárias 0,23 0,13
Serviço da Dívida 4,55 4,55
(-) Serviço da Dívida -4,55 -4,55

Total Saídas Operacionais 24,72 16,67

Saldo C.F. Corrente -6,60 -1,86



4.5 Análise Financeira –

 Importante ressaltar que há recursos referente a liberações judiciais que se referem a

vendas de ativos das unidades do norte do Brasil e que podem vir a representar entrada

em caixa para a Recuperanda. Embora se possa fazer uma previsão dos valores a serem

liberados, não se sabe ao certo o momento da liberação. Por essa razão, a administração

da Recuperanda informa que tais valores não foram incluídos na projeção de fluxo de

caixa como receitas ordinárias. Tais recurso atualmente estão sendo utilizados para

pagamento da folha de salários corrente. Após liquidação de toda a folha corrente, o

restante dos valores está sendo aplicado para pagamento das parcelas do acordo;

 Cumpre esclarecer que, a pedido da Administração Judicial, ainda que não se possa

prever o momento da liberação dos valores, a Aelbra preparará um documento exclusivo

listando os alvarás que serão objeto de pedido de liberação, demonstrando o total a ser

recebido. A Administração Judicial disponibilizará tal informação no próximo RMA

ordinário.

 Verifica-se que, inobstante as receitas com mensalidades tenham diminuído, o que

se deu em razão essencialmente da inadimplência, houve uma redução nas

despesas de uma forma geral, com queda em praticamente todas as rubricas.
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5.1 Cumprimento das 

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado

acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites

processuais, um dos papeis da equipe de Administração Judicial é o de

fiscalizar as atividades da Recuperanda, especialmente no que tange ao

cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

Em virtude do atual contexto pandêmico em que se vive, esta Equipe

não realizou inspeção in loco nas dependências da Recuperanda.

Contudo, foi realizada conferência virtual no dia 12/05/2020, momento no

qual a administração da Aelbra informou que as atividades letivas estão

ocorrendo normalmente por meio de aulas virtuais.

Importa referir, ainda, que, no período entre o ajuizamento do pedido

e o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, a

Recuperanda realizou pagamentos de alguns créditos arrolados na

relação de credores inicialmente apresentada nos autos do processo. Tais

créditos ainda estão em revisão por parte da equipe da Administração

Judicial.



5.1 Cumprimento das 

No que diz respeito às obrigações correntes e que não são sujeitas à

Recuperação Judicial, a Ulbra apresentou de forma discriminada todas as

obrigações vencidas em 2020 e que, até a presente data, não haviam sido

adimplidas:

 Luz competência março/2020 e abril/2020 do Campus de

Canoas, que perfazem a monta de R$ 467 mil e R$ 315 mil,

respectivamente;

 IRRF e FGTS sobre folha: período de maio/2019 a março/2020,

exceto mês de fevereiro/2020 (todas unidades);

 INSS sobre folha: período de maio a dezembro de 2019 (todas

unidades);

 ISS sobre faturamento não pago desde maio de 2019 (mês em

que o imposto passou a ser devido após a sua transformação

para sociedade anônima);

 IPTU competência 2019 (de todas as unidade);

Nesse particular, a Administração Judicial destaca a importância de

manter em dia os pagamentos das dívidas contraídas após o ajuizamento

do pedido de Recuperação Judicial, bem como das dívidas tributárias,

sob pena inclusive de convolação em falência nos termos da Lei

11.101/2005.



5.2 Plano de Recuperação Judicial
Apresenta-se abaixo um quadro resumo, referente à forma de pagamento, conforme previsto no Plano apresentado pela Recuperanda:

CLASSE SUB-CLASSE DESÁGIO CARÊNCIA PRAZO ENCARGOS PARCELAS

TRABALHISTA Até 150 salários 
mínimos¹ Sem deságio Não se aplica Em até 12 meses após publicação de 

da decisão de concessão da RJ TR + 1% a.a. De acordo com capacidade 
da Recuperanda

CLASSE III e IV Até R$ 30 mil Sem deságio 1 mês 4 meses até o final do parcelamento TR + 1% a.a. 3 parcelas mensais 
consecutivas

CLASSE III e IV Entre R$ 30 mil e 
R$ 100 mil Sem deságio 5 meses 1 ano e 5 meses até o final do 

parcelamento TR + 1% a.a. 12 parcelas mensais 
consecutivas

CLASSE III e IV Entre R$ 100 mil e 
R$ 500 mil Sem deságio 18 meses 4 anos e 6 meses até o final do 

parcelamento TR + 1% a.a. 36 parcelas mensais 
consecutivas

CLASSE III e IV Entre R$ 500 mil e 
R$ 1 milhão Sem deságio 55 meses 7 anos e 7 meses até o final do 

parcelamento TR + 1% a.a. 36 parcelas mensais 
consecutivas

CLASSE III e IV Acima de R$ 1 
milhão Sem deságio² 104 meses 32 anos e 8 meses até o final do 

parcelamento TR + 1% a.a. 24 parcelas anuais
consecutivas

¹A diferença a maior entre o valor total do crédito e 150 salários mínimos será compensada por dação em pagamento de quotas de Fundo Imobiliário;

² O pagamento dos créditos acima de R$ 1 milhão se dará através concessão de Debêntures que serão emitidas pela própria Recuperanda.



5.2 Plano de Recuperação Judicial
O quadro apresentado na página anterior trata-se de breve resumo em relação as condições de pagamento propostas pela 

Recuperanda. 

O Plano de Recuperação Judicial acostado aos autos pode ser consultado em sua integralidade, através do site:   

https://preservacaodeempresas.com.br/

ou aplicativo:
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6. 
 ANÁLISE HORIZONTAL – essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do 
patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.

 ANÁLISE VERTICAL – essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.

 ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.

 ATIVO CIRCULANTE – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados 
dentro de um exercício.

 ATIVO IMOBILIZADO/ ATIVO FIXO – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por 
apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos 
imediatamente em dinheiro.

 ATIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, 
destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos 
exercidos com essas destinações.

 CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO – é a diferença entre ativo e passivo circulante, ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com 
facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades 
operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.

 GRAU DE ENDIVIDAMENTO – identifica a proporção de ativos da Recuperanda que são financiados por recursos de terceiros, ou seja, por dívidas que 
devem ser liquidadas em data futura. 



6. 

 ÍNDICES DE LIQUIDEZ – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua 
capacidade de cumprir as obrigações.

 LIQUIDEZ CORRENTE - mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.

 LIQUIDEZ GERAL – busca dar uma visão de solvência no longo prazo.

 LIQUIDEZ IMEDIATA - é a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.

 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO – é o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação 
(compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.

 PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.

 PASSIVO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas 
cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.

 RENTABILIDADE SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - mostra percentual de lucro líquido ou prejuízo líquido auferido relacionado ao montante total aplicado 
pelos acionistas.

 VALOR CONTÁBIL – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.
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REUNIÃO VIRTUAL HAVIDA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA EM 12/05/2020. 
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REUNIÃO VIRTUAL HAVIDA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA EM 12/05/2020. 
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Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades,

formulado precipuamente pelos seguintes profissionais, todos da equipe permanente desta auxiliar do Juízo:

Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral

OAB/RS 76787

Victória Klein
Advogada corresponsável

OAB/RS 111.077

Daniel Kops
Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Juliana Reschke
Equipe Contábil

Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O


