COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

- Em liquidação extrajudicial

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS
Novembro/2020

I.

IDENTIFICAÇ ÃO

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - em Liquidação
Extrajudicial CNPJ: 75.170.191/0001-39
Endereço: Rua Tabapuã, 474, 7º andar, conj. 73/74, Itaim, São Paulo –SP.
Endereço eletrônico: www.mutualseguros.com.br
Fone: (11) 2495-6550 – E-mail: vanio.aguiar@mutualseguros.com.br
Origem do regime de liquidação extrajudicial:
Processo n° 15414.100061/2015-76 - Portaria SUSEP n° 6.382 de 05/11/2015 (DOU de 06/11/2015)

II.

LIQUIDANTE

Liquidante: Vânio Cesar Pickler Aguiar, CPF: 017.384.459-68, conforme Portaria
SUSEP n° 7.600 de 11/02/2020, publicada no DOU em 13/02/2020, tendo como
Assistente, Flávio Fernandes, CPF: 288.768.308-04.

III.

ACIONIST A CONTROL ADOR e EX-ADMINISTRADORES

Paulo Rogério Marchi, CPF: 040.692.298-50, é o controlador
majoritário, detendo 99,90% do capital social. Sãos seus exadministradores, Maurício Tadeu di Giorgio, CPF 595.504.228-87, na
condição de Diretor Presidente, e Claudia Maria Brandão Zalaf, CPF
105.382.508-01, no cargo de Diretora Executiva.

IV.

SITUAÇ ÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

A situação patrimonial da Mutual, principal indicador dos rumos da
liquidação extrajudicial se mostra, conforme vem sendo informado desde
o primeiro relatório deste Liquidante, deveras preocupante, o que
concorreu para o ingresso neste mês do pedido de falência face ao
elevado passivo a descoberto, sem grandes expectativas de redução ou
qualquer solução diversa.
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De início, registre-se que no balancete de novembro de 2020 para um
passivo da ordem de R$ 514,6 milhões, detém a Mutual ativos no
montante de R$ 206,7 milhões, sendo que somente parte deles, R$ 91,0
milhões, estão disponíveis para pagamento aos credores. O patrimônio
líquido é negativo, resultando em um passivo a descoberto da ordem de
R$ 307,9 milhões.
Se o passivo é quase certo, reitera-se, os ativos contábeis carregam uma
certa dose de incerteza de recebimento a curto prazo, como por exemplo
o ingresso dos valores dos resseguros a receber pertinentes aos créditos
habilitados, devido à ausência, até o momento, de qualquer pagamento
pelas resseguradoras do valor incontroverso (isto é, deduzido os valores
passíveis de compensação, recentemente aceitas pela SUSEP como de
direito desta classe de credores).
E, também, pelas exigências impostas, como por exemplo auditoria das
prestações de contas enviadas desde 2016 e requerimento de
arbitragem, sem qualquer pagamento dos custos pós-liquidação (exceto
os da Munich RE que vem honrando mensalmente os borderôs
apresentados, representados exclusivamente pelo reembolso dos
honorários e custas judiciais), motivo pelo qual foi elevada a provisão ao
valor recuperável dos créditos junto às resseguradoras de R$ 16,4
milhões para R$ 20,2 milhões.
E se nesta parte dos resseguros a receber, pertinente aos créditos já
habilitados, há uma elevada inadimplência, existe na outra parte, a da
provisão sobre sinistros a liquidar (PSL), a lguma incerteza de que o valor
registrado na rubrica contábil de Resseguro e Retrocessões Diferidos
sejam efetivamente liquidados pelos números lá registrados, na quantia
de R$ 128,7 milhões, pelas mesmas razões do parágrafo anterior, motivo
pelo qual foi constituída provisão ao valor recuperável no montante de
R$ 39,8 milhões.
Registre-se que esses acréscimos ao valor recuperável, no montante de
R$ 43,6 milhões foram constituídos especificamente em razão dos
valores devidos pelo IRB – Brasil, o que não significa que as demais
resseguradoras (Austral e Munich, principalmente) não sejam objeto de
provisionamento no próximo mês por ausência de qualquer pagamento
até esta data.
As principais movimentações contábeis neste mês de novembro, além
das atualizações monetárias ativas e passivas pela variação do IPCA,
foram as se g uinte s:
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A rubrica 1. 1.3.4 .09 – Reduç ão ao Valor Recuperável, que
registra as prov áveis perdas c om res seguros a receber,
apresentou u m au mento de R$ 3,8 milhões, passando o
saldo de R$ 16 ,3 milhões para R$ 20,2 milhões, pelo
comple mento da provisão de 100 % e m relação ao s valores
devidos pelo IRB – Brasil.

 A rubrica 1.2.1.1.02 – Red uç ão ao Valores Rec uperáv el,
que registra as prov áv eis perdas com res seguros a receber
(P SL), oriundos de s inis tros pend entes de dec isão judic ial,
teve a cons tituiç ão de provis ão no valor de R$ 39,8 milhões,
especifica mente pela provisão de 100% e m relação aos
valores devidos pelo IR B – Brasil.
 As rubricas que registra m as P rovisões de Sinistros a
Liquidar - P SL (conta 2. 2.1 . 1. 05), tiveram uma red ução d e
R $ 4 00 mil, esp ecial m ent e em razão de baixas pelo
encerr amento dos processos judi ciais.


V.

A rubrica que registra as Despesas com Provisões de
Resseguros (cont a 3.1.9.4.02.101) sofre u u m a um e n to d e R$
4 3,7 milhõ e s, p assa n d o o se u sal d o d e R $ 1 6,4 milh õe s p ar a
R $ 6 0,3 milh õ es, especifica ment e pelo co mple mento da
provisão para 10 0% dos valores devidos pelo IRB – Brasil,
conf orme rubrica s contábeis ativas 1.1.3.4.09 e 1.2.1.1 .02.

QUADRO GERAL DE CREDORES (QGC)

Publicado em 09/08/19 no Diário Oficial da União e em 12/08/19 no
jornal O Estado d e São Paulo. Carta Homologatória Eletrônica n°
74/2019/SUSEP/ DIR/CGRAT ap ro vou o QGC Definitivo, ap ós o
julgamento de tod as as impugn açõ e s.
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Recurso administ rativo do acionista controlador, ingressad o em
12/08/1 9, contra o indeferimento de sua impugnação, sem efeito
suspensivo, ainda está em prazo de recurso adminis trativ o, uma
vez que comunicação de “ NÃO CONCESSAO DO EFE I TO
SUS PEN S IV O e NÃ O RE CO NSI DER A ÇÃ O d o p osicio nam e nt o
ad ot ad o
pela
autar quia quanto ao INDEFERIMENTO DAS
IMPUGNAÇÔES
ANTES
E
ATUALMENTE
A P R E S E N TA D A S,
d e ve ndo ser m a ntid o n o Q GC os val ore s ha bilita do s p elo
liq uida nt e.", já que não consta ciência do I mpugna nte (proce sso
15414.623210/2018-13).
O acionis ta também entrou com mandado de segurança contra a
SUSEP (process o 5014795-70.20 19.4.03.6100), no qual solicita
a suspensão do caráter definitivo do QGC, enqua nto pe rdu rar o
julgamento do recurso adm inistrativo por ele interposto. Foi
declarada a incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara Federal
Cível de São P a ulo e d ete rmin a d a a r em e ssa d o feito p a ra
dist rib uiçã o a u m a da s V a ra s F e d er ais do Rio de Jane iro. Decisão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), datada de 28/ 05/2 02 0,
no Conflito de Compet ên cia CC 171858 d eclarou comp etente o
Juízo d a 5 ª V a ra Fe d e ral Cível d e S ã o Pa ul o, c om c ertid ã o d e
trâ n sito e a rq uiva m e nto em 2 5/06/2020.
Novas habilitações de crédito irão persistir por longo tempo, pela
existência de quase 5.500 pr ocesso s j udiciai s envolven do si nistro s
a liq uid ar, cujo valor d e perd a prová vel, no montante de 280,1
milhões, representa 2,2 vezes o total dos créditos privilegiados
habilitados.
O total dos cr éditos habilitado s na Mutual é da ord em de R$ 180,4
milhões ou 35,0% do se u passi vo total, s en d o r e pr es enta d os p o r
m ais de 2 9 mil cre d ore s, in clui n d o a s restituições.
O total de credore s ao final do proc esso ser á ainda bem m aior, em
razão da quantidade de sinistros sob disc ussão jud icial, atingindo
aproxim adamente 20.000 eventos, sendo que o pa ssivo c ontábil,
incluindo as provisões de sinistros a liquidar (PSL), apresenta na
data- base de nov embr o/2020, o m o ntante de R$ 5 14, 6 milhões. Do
total dos cred ores, 91% ou 25.497 c redores estão na faixa de até R$
5.000,00, repr ese ntando 4% em val or do passiv o.
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VI.

DESPES AS DA MASS A LIQUIDANDA

Atualmente, os funcionários da massa liquidanda são em número de
sete e a folha de pagamento, incluídos encargos so ci ais, benefício s
e planos de saúde, montaram em R$ 60,4 mil r eais. As despesas com
serviços terceirizados, incluindo os honorários do Liquidante e de seu
Assistente montaram em R$ 59,4 mil reais. Também foram gastos o
valor de R$ 8,8 mil em despesas administrativas diversas, montando,
assim, em R$ 128,6 mil as despesas fixas da massa liquidanda.
Os gastos com honorários advocatícios no patr ocínio de mais de
5.500 pr ocessos em que a Mutual responde no polo passivo
totalizaram no mês R$ 95,5 mil reais. E quanto ao polo ativo, os
pr ocessos mais expr essivos se referem a ações contra o controlador
e suas empresas ligadas, de valor pr óximo a R$ 29 milhões, com
dispêndio de R$ 14 mil reais no mês de novembr o. E outr as despesas
variáveis (honorários contábeis, despesas processuais, custas,
custódia Gerof, arm azenamento de documentos, guarda móveis, etc.)
alcançaram o valor de R$ 32,1 mil reais. Em síntese foram
dispendidos R$ 141,6 com despesas variáveis da Mutual.

VII.

MOEDA DA LIQUIDAÇÃO

Como rotineiramente informado, para que possam todas as
partes (credores, liqui dad o e a próp ria S US E P ) t o marem
con heci me nt o d a sit ua ção d a liquidação extrajudicial, vem a
administraçã o da liquidaçã o auditando a cada mês os valores
registrados em cada rubrica contábil, ajustando a valor justo os
ativos e os passivos. É esta atividade de refinamento dos
números que irá proporcionar mai or tran spa rên cia e fidedignida de
das diversas ru bricas que com põe o b ala n ço p atri m o nial, a
d e m on stra çã o d e re sulta d os e as p ró pria s inform a çõ e s q ue
sup ortam os relatórios gerenciais mensais.
Tendo por b as e as de mons trações financeiras de nove mbro de
2020, c onstata-se que as disponibilidades , no montante de R$
91,0 milhões, en sejariam rateio no percent ual de 13,68% para
pagamento à classe dos cré ditos privilegiados. O u uma mo ed a de
liquidação neg ativa em 6,52 vezes para cad a um real a ser pago
aos credores qui rografários, conforme dem onstrativo do cálculo
da m oeda de liqu idação em an exo.
5 /6

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

- Em liquidação extrajudicial

VIII.

PERSPECTIV AS DE ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇ ÃO
EXTRAJUDICI AL

À vista d a ausên cia de q ualqu er perspectiva de encerrame nto
regime de liquida ção extrajudicial, foi submetida à apreciação
SUS EP em 29 /09/2 02 0, proposta de encami nham ent o
con volação do regime atual para o regime falimentar, que
autorizad a, conf orme Term o de Julgament o Eletrônico
149/ 2020/SE CO N/GA BIN/SUPERINTENDENTE /SUSEP,
22/10/2 02 0, de 22/10/ 20 20.

do
da
da
foi
nº
de

Assim, devidam ente aut orizado, o pedido de FA LÊ NCIA foi
proto cola do no dia 17/11/2 02 0, sen do processa do so b nº 1109 99 961.2020.8.26.0 100, e distribuí do p or depend ência co m ao processo
da ação civil d e responsabilidade d e nº 1088151-18.2020. 8.2 6.100,
junto à 2ª V ara de Falênci as e Recupera ções Ju diciais de S ão
Paulo – Ca pital.
Registre-se, por oport un o, o que a sentença exarada no processo
nº 5029932-29 .2 018.4 .03.6 1 00, em curso na 25 ª Vara Cíve l
Fe deral de Sã o Pa ulo, ju lgou imp roce den te o p edido do
co ntrolad or visa ndo a co n vol açã o e m l iquid a çã o o rdi n á ria, nã o
o b sta nt e, o P a ulo R o g éri o M arc hi in gre sso u, n o p róp rio TR F3, com
pedi do de efeito suspensivo, por intermédio d a A pelação nº
5031467-86. 20 20 .4.03.0000, requ erendo a suspensão do pe dido
de falê ncia, sen do o p edido def erid o, nos seguint es termos: “defiro
parcialm ente o pedido de efeito suspensiv o para tornar s em
efeito o ato que enc aminhou a liquidaç ão pa ra o re gime
falimentar até o julgamento do recurso de a pelaç ão, o que
ocorre rá com a maior brevidade possí vel.”

São Paulo, 21 de dezembro de 2020

Vânio Cesar Pickler Aguiar
Liquidante
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