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I – INTRODUÇÃO: 
 
 
01. O presente Laudo, visando atender as disposições contidas na Lei nº 11.101 de 

09 de fevereiro de 2005 (Lei de Recuperação Judicial das Empresas), tem como 

finalidade a verificação da capacidade econômico financeira da empresa LSH BARRA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.  em cumprir com as propostas 

apresentadas em seu Plano de Recuperação Judicial. 

 

02. O estudo técnico ora realizado tem por escopo analisar detalhadamente as 

projeções econômicos e financeiras da Recuperanda, evidenciadas no citado Plano de 

Recuperação, de forma a verificar a real capacidade pagamento das classes de credores 

constantes do edital e demais credores que venham a apresentar habilitação de crédito. 

 

03. As informações disponibilizadas pela LSH BARRA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A.  e que foram utilizadas pela mesma no Plano de Recuperação 

Judicial foram consideradas válidas, não tendo sido efetuados levantamentos ou 

auditorias complementares para fins de confirmação.  

 

04. É relevante comentar que as informações e elementos que complementam o 

Plano de Recuperação foram considerados como verdadeiros e oriundos de fontes 

adequadas, muito embora não possamos assumir qualquer responsabilidade legal pela 

precisão dos dados, opiniões e avaliações fornecidas ou desenvolvidas pela 

Recuperanda ou terceiros e que foram utilizados como base para elaboração do Plano 

de Recuperação da empresa.  
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II – BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA: 

05. A LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.  é uma 

empresa que explora o ramo hoteleiro e foi constituída em 2012 objetivando aproveitar 

os benefícios oferecidos pelo município do Rio de Janeiro em razão dos Jogos 

Olímpicos de 2016, o chamado “Pacote Olímpico”. Esse pacote fornecia vantagens 

para a construções de novos hotéis que seriam necessários para o evento que se 

realizaria na cidade.  

 

06. Inicialmente a Companhia foi formada por três empresários, mas a finalidade era 

alterar sua composição, através da estruturação de um fundo de investimento em 

participações – FIP para receber aportes, o que efetivamente ocorreu em 2013 através 

de 17 (dezessete) investidores qualificados segundo critérios da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, tais como, Fundos de Pensões; Regimes Próprios de Previdência 

Social – RPPS; Instituições Financeiras, Fundos de Investimentos, pessoas jurídicas e 

pessoas físicas e , assim, passou a ser o acionista controlador da recuperanda com 

99,84%, tendo apenas mais um acionista Pessoa Física com 0,0154%. Feita a captação 

inicial, teve começo, então, o complexo projeto de construção do LSHHOTEL.  

 

07. O empreendimento localizado no Jardim Oceânico na Barra da Tijuca, sem 

dúvida é um projeto ambicioso que alia um luxo moderno e sofisticado, a um icônico 

prédio de design piramidal, com piscina de borda infinita e fundo de vidro. Sua 

capacidade projetada é de 170 (cento e setenta) unidades e seis ambientes para 

realização de eventos, além de academia, SPA e todos os demais serviços cinco 

estrelas. 
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08. O hotel, entretanto, foi inaugurado em 31 de julho de 2016 com apenas 75 

(setenta e cinco) quartos para atender a demanda das Olimpíadas Rio 2016 e era 

operado à época pela bandeira Norte Americana “Trump”. A abertura parcial se deu em 

razão de algumas dificuldades técnicas da construção devido à complexidade da obra, 

somada a mais grave crise econômica de nosso país que, sem dúvida, ocasionou sério 

descasamento de captação de recursos e no fluxo de caixa da Companhia, com 

consequente redução no ritmo da obra. 

 

09. No ano seguinte, 2017, a recuperanda rescindiu amigavelmente contrato com a 

Trump Hotel, e passou a operar com bandeira própria, adotando o nome da Companhia 

“LSH” e abriu mais 49 (quarenta e nove) quartos, totalizando 124 (cento e vinte e 

quatro) quartos disponíveis. 

 

10. Ainda em 2017 a LSH implantou regras de compliance e governança corporativa 

o que, aliado a constantes treinamentos e capacitação interna de seus colaboradores, 

contribui para uma busca incessante pela melhora contínua dos serviços oferecidos. 

Tais medidas, junto a personalização do atendimento, geraram em dois anos 

consecutivos uma melhora pelo público em geral na percepção do negócio, o que se 

refletiu em altas notasnos sites de avaliação hoteleira Booking,com e Decolar.combem 

como dois certificados de excelências Tripadivor Brasil.         

 

11. Em 2018 seguiu fazendo melhorias internamente, com a conversão de dois 

quartos em salas de reunião de pequeno porte, que eram frequentemente requisitadas 

por clientes, e promoveu a abertura do SPA operado por empresa terceirizada. 

 

. 
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III – SINTESE DA ORIGEM DA CRISE: 

12. É fato que em 2012/2013, quando a construção do empreendimento teve início, 

ocorria o auge do crescimento econômico no Brasil, em momento especial de 

acréscimo no turismo em face da expectativa da realização de grandes eventos como a 

Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o que, sem dúvida, acenava para um 

futuro de investimentos e crescimento na área de turismo. 

13. Diante disso, e especialmente do pacote de benefícios olímpicos lançados pelo 

governo, que compreendia benefício fiscal e urbanístico, entenderam os representantes 

da Recuperanda que se estava diante de uma grande oportunidade, principalmente por 

não ter na cidade e na Barra da Tijuca hotel com os diferenciais que o empreendimento 

hoje oferece. 

14. O cenário entretanto mudou radicalmente a partir de 2015, a partir de quando 

uma diversidade de eventos ocorreram sequencialmente, aliados à crise 

econômico-financeira do país que é crescente desde então, somado ao inegável colapso 

na segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, levaram a recuperanda ao 

desequilíbrio de suas finanças. 

15. O descompasso do projeto iniciou então naquele ano de 2015, junto com uma das 

piores recessões que o país já enfrentou em sua história. A economia no Brasil naquele 

ano teve retração e foi intensificada com um longo processo de impeachment da 

Presidenta que atingiu de forma negativa o mercado financeiro de forma geral. 

16. Como consequência, a captação de recursos pela LSH não conseguiu 

acompanhar o cronograma inicial previsto para as obras o que afetou seu andamento. 

Por este motivo, às vésperas da data prevista para inauguração do empreendimento, 

houve a opção pela emissão de debentures para capitalização da Companhia e 

continuidade da construção, contudo o hotel foi inaugurado parcialmente, o que, 

logicamente, impactou sua projeção de receita.  
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17. Outro fato que merece registro foi a rescisão do contrato de administração 

hoteleira com a bandeira “TRUMP” em dezembro de 2016, apenas cinco meses após a 

abertura. Embora o distrato tenha ocorrido de forma amigável e não seja possível 

quantificar a perda, é certo que a falta de uma bandeira internacional de renome, com a 

força de venda esperada de uma marca com a “Trump” causou abalo às expectativas 

dos investidores e às projeções feitas para os primeiros anos. A recuperanda, então, 

assumiu a operação e a administração do hotel, com bandeira própria, emprestando seu 

próprio nome, que passou a chamar-se “LSH HOTEL” 

18. Com os relevantes reflexos sofridos pela Recuperanda naqueles últimos dois 

anos, que logicamente abalou negativamente sua rentabilidade geral e, em contra 

partida dificultou manter o indispensável equilíbrio financeiro entre a geração de caixa 

e o financiamento de suas atividades operacionais, não restou à administração 

alternativa senão requerer a Recuperação Judicial. 

 

IV – DO CENÁRIO E MEIOS DE RECUPERAÇÃO PROJETADO NO PLANO: 

19. Ultrapassada a pior fase da crise, a recuperanda acredita firmemente que é 

possível um futuro próspero à médio prazo uma vez que, independentemente de já ter 

novo contrato de embandeiramento assinado com importante marca de luxo americana, 

vem se consolidando no mercado carioca mesmo com bandeira própria, devido à 

exclusividade e diferenciais de seu produto. 

20. A eleição do novo governo no Brasil é outro fato considerado favorável 

considerando que já foi anunciado o impulsionamento do setor de turismo, com a 

desburocratização e a simplificação de licenças; incentivos à realização de eventos na 

cidade, investimentos de infraestrutura e principalmente em segurança pública, 

tornando o destino mais atrativo. A meta anunciada pelo novo governo é de dobrar o 

número de visitantes no Brasil e ainda incrementar o mercado corporativo. 
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21. A expectativa é de que esta nova fase que se inicia no país contribua 

naturalmente para uma retomada na economia como um todo, refletindo na 

recuperação das taxas de ocupação e na recomposição dos preços de vendas das diárias 

dos hotéis. 

 

V – METODOLOGIA E FONTES DE INFORMAÇÕES UTILIZADAS NESTE 

LAUDO DE AVALIAÇÃO: 

22. O Laudo de Avaliação foi realizado com base nos dados; opiniões e avaliações 

fornecidas ou desenvolvidas pela própria Recuperanda ou terceiros e que foram 

utilizados na elaboração do Plano de Recuperação da empresa. 

23. Nos tópicos seguintes serão discriminados cada item que foi analisado 

detalhadamente. 

 

VI – DOS CREDORES: 

24. Foram considerados credores da Recuperanda e sujeitos ao Plano de 

Recuperação as pessoas físicas e jurídicas que se encontram na lista de credores 

apresentada pela LSH, a qual, logicamente, será substituída pela eventual modificação 

a ser apresentada pelo administrador judicial ou através de decisões judiciais que 

venham a impactar tal universo, bem como quaisquer outros créditos que venham a ser 

conhecidos e/ou tornados líquidos em decorrência de obrigações originadas até a data 

de ajuizamento do presente pedido de Recuperação Judicial.  

 24.1 – Da Classificação dos Credores Sujeitos à Recuperação Judicial 

  Em conformidade com o disposto no art. 41 da Lei 11.101/05, os credores 

foram classificados em 03 (três) classes, a saber: 
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  Classe I – Titulares de Créditos Trabalhistas 

  Classe III – Titulares de Créditos Quirografários 

 Classe IV – Titulares de Créditos Microempresa (ME) e Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) 

A Tabela a seguir demonstra o valor total dos créditos de cada classe de 

credores: 

 

 

 

 

25. Desta forma, a recuperanda reconhece a existência de credores concursais, cujos 

créditos totalizam de R$ 10.031.665,30 (dez milhões trinta e um mil seiscentos e 

sessenta e cinco reais e trinta centavos) na data do pedido da Recuperação Judicial. 

26. Entretanto, como já registrado, o quadro geral de credores poderá vir a ser 

alterado, sendo que neste caso, para aplicação das disposições contidas no Plano da 

Recuperanda, será considerada a eventual modificação implementada pela relação de 

credores a ser apresentada pelo administrador judicial através de edital, nos termos do § 

2º do artigo 7º da Lei 11.101/2005 ou Quadro Geral de Credores que venha a 

substituí-la. 

27. As projeções de pagamento previstas no Plano foram elaboradas tendo como 

base os valores acima mencionados. Eventual diferença verificada entre citados valores 

Classe Descrição Valor Crédito 

I Trabalhista R$ 105.000,61 

III Quirografários R$ 9.545.083,78 

IV ME / EPP R$ 381.580,91 

Total R$ 10.031.665,30 
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e a relação apresentada pelo administrador judicial ou o quadro geral de credores 

finalmente aprovado, não modificará o conceito geral do Plano, acarretando apenas em 

alteração de valores de base para os pagamentos destinados aos credores de cada 

Classe. 

 

VII – DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA CUMPRIMENTO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO: 

28. A Recuperanda propõe-se a adotar as medidas elencadas a seguir como forma de 

superar a atual e momentânea crise, e, ao mesmo tempo continuar implementando 

diversas medidas estratégias no sentido de reorganizar a empresa, rever seus processos 

internos, com vistas à otimizar suas operações, reduzir seus custos e despesas, 

recuperar a eficiência operacional e financeira de suas atividades, assegurando assim 

sua viabilidade financeira. 

29. Dentre as medidas foram destacadas: 

� O aperfeiçoamento dos processos internos de precificação dinâmica de 

diárias, permitindo um revenue management mais assertivo e eficiente; 

� A reestruturação dos créditos: equalização e restruturação de seu passivo 

relativo a créditos extra concursais, especialmente no que tange às debêntures 

da 4ª Emissão; 

� Aumento de Capital: A Recuperanda aguarda o aumento de capital já 

autorizado em Assembleia Geral de Acionista realizada em 19 de abril de 

2019 para fins de implemento de seu capital de giro e finalização das obras do 

hotel, a fim de permitir a sua operação plena com 170 (cento e setenta 

quartos), de forma a assegurar os recursos mínimos necessários visando a 

implantação do plano;  
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� Novos Recursos: A Recuperanda também poderá prospectar a adotar 

medidas, inclusive durante a Recuperação Judicial, visando à obtenção de 

novos recursos, mediante captação de novos investidores. Novos recursos 

eventualmente captados no mercado de capitais terão natureza 

extraconcursal.  

� Reorganização Societária: A recuperada poderá organizar a Companhia 

visando à obtenção de uma estrutura mais eficiente e adequada à 

implementação das propostas previstas em seu Plano de Recuperação e à 

continuidade de suas atividades, ou qualquer outra organização societária que 

venha ser oportunamente definida, desde que mantenha a função social da 

Companhia.  

� Revisão dos processos de compra de suprimento, avaliação de oportunidades 

de redução de custo, planejamento e condução de negociações com 

fornecedores estratégicos; 

� Investimentos para término do empreendimento, visando agregar mais valor 

ao imóvel, à operação, desde que não comprometa as demais medidas 

propostas no Plano de Recuperação; 

� Reestruturação do organograma operacional organizacional; internalização 

de alguns serviços, como alimentos e bebidas, por exemplo;  

 

VIII – DO CRITERIO DE PAGAMENTO AOS CREDORES PREVISTO NO 

PLANO: 

28. Como já informado, os credores foram alocados em três grupos – Trabalhistas, 

Quirografários e ME/EPP, de acordo com a natureza de seus créditos e, respeitadas as 

condições acima, serão, segundo o Plano de Recuperação, pagos na forma a seguir: 
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 Classe I – Credores Trabalhistas: 

OsCredores Trabalhistas irão receber seus créditos da seguinte forma: 

1. Com deságio de 50% (cinquenta por cento) em até 12 meses, renunciando a 

eventual saldo; 

2. Através de créditos pela Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual 

(CAEP) ou equivalente do TRT – 1º Região, conforme procedimento a ser 

deferido em Plano Especial de Execução – PEE ou outro de igual natureza, 

segundo os critérios de viabilidade e elegibilidade do correspondente Órgão 

especializado; 

3. Será observado o referencial legal do artigo 83, VI, “c” da Lei 11.101/05 e os 

valores dos respectivos credores trabalhistas que ultrapassarem 150 (cento e 

cinquenta) salários mínimos serão automaticamente convertidos em créditos 

quirografários. 

Os Credores Trabalhistas deverão optar pela modalidade de pagamento em até 

trinta dias corridos a contar da assembleia geral de credores que aprovar o Plano 

de Recuperação Judicial. Aqueles que não optarem por nenhuma das 

modalidades de pagamento serão automaticamente direcionados para a opção 1. 

 

Classe III – Credores Quirografários: 

Os Credores Quirografários poderão optar através de uma das seguintes 

modalidades: 

1. Dar quitação integral do seu crédito conforme lançado no rol de credores 

recebendo, em parcela única, em até 06 (seis) meses, o valor de até 

R$5.000,00 (cinco mil reais), renunciando a eventual saldo, nos termos do 

Plano de Recuperação Judicial; 
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2. Dar quitação integral de seu crédito, conforme lançado no rol de credores, 

recebendo, em parcela única, em até 18 (dezoito) dezoito meses o valor 

devido com deságio de 90% (noventa por cento), renunciando a eventual 

saldo; 

3. Dar quitação integral de seu crédito, conforme lançado no rol de credores, 

recebendo a partir do 18º (décimo oitavo) mês, pagamentos em 96 (noventa e 

seis) parcelas mensais, com deságio de 70% (setenta por cento) e com 

correção pela taxa de TR (taxa referencial) mais 1% (um por cento) ao ano, 

renunciando a eventual saldo; 

4. Dar quitação integral de seu crédito, conforme lançado no rol de credores a 

partir do 18º (décimo oitavo) mês, pagamento em 180 (cento e oitenta) 

parcelas mensais, com deságio de 50% (cinquenta por cento) e correção pela 

taxa TR (taxa referencial) mais 1,00% (um por cento) ao ano, renunciando a 

eventual saldo; 

Os Credores Quirografários deverão optar pela modalidade de pagamento em até 

trinta dias corridos a contar da assembleia geral de credores que aprovar o Plano 

de Recuperação Judicial. Aqueles que não optarem por nenhuma das 

modalidades de pagamento serão automaticamente direcionados para a opção 4.  

 

Classe IV– Credores ME e EPP: 

Os credores Titulares de Microempresa (ME) e de Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) irão receber seus créditos, podendo optar uma das seguintes modalidades, 

conforme previsto no Plano de Recuperação: 

1. Dar quitação integral de seu crédito, conforme lançado no rol de credores, 

recebendo em parcela única paga em até 90 (noventa dias), o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), renunciando à eventual saldo; 





13 

 

2. Dar quitação integral de seu crédito, conforme lançado no rol de credores, 

recebendo a partir do 2º (segundo) ano, pagamentos em até 60 (sessenta) 

parcelas mensais, com deságio de 50% (cinquenta por cento) e correção pela 

taxa TR (taxa referencial), mais 1% ao ano, renunciando à eventual saldo. 

Os Credores Titulares de Microempresa (ME) e de Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) deverão optar pela modalidade de pagamento em até trinta dias corridos a 

contar da assembleia geral de credores que aprovar o Plano de Recuperação 

Judicial. Aqueles que não optarem por nenhuma das modalidades de pagamento 

serão automaticamente direcionados para a opção 2.  

 

IX – DO CRONOGRAMA E FONTES DE PAGAMENTO: 

29. A análise dos critérios de pagamentos aos credores previstos no Plano tiveram 

como premissa o pagamento das dívidas concursais de maneira mais célere encontrada, 

tendo em vista sua estimada disponibilidade sazonal de caixa. Assim, mesmo que não 

se considere a possibilidade de antecipação de pagamentos, vale salientar que até o 

final do 1º ano após a homologação do Plano, 43% dos credores concursais terão seus 

créditos satisfeitos.  

 

30. Para assegurar a plena e adequada execução do plano de pagamento previsto, 

logicamente, tem-se como premissa fundamental a essencialidade e salvaguarda dos 

ativos – imóvel em que o edificado o Hotel e suas instalações e receitas operacionais 

para destinação aos fins deste projeto de recuperação, na medida em que indispensáveis 

para geração de caixa esperada para exploração da atividade hoteleira para novos 

aportes e/ou pela alienação de parte de sua unidade produtiva. 
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X – DO PARECER ACERCA DA VIABILIDADE DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL: 

31. A análise minuciosa do Plano de Recuperação apresentado pela LSH BARRA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. demonstra claramente que seus 

dirigentes acreditam firmemente no sucesso do empreendimento. Este é um dado 

fundamental na recuperação de qualquer negócio. 

32. Prova concreta disso é que continuam implementando diversas medidas 

estratégias no sentido de reorganizar a empresa, rever seus processos internos, com 

vistas a otimizar suas operações, reduzir seus custos e despesas, recuperar a eficiência 

operacional e financeira de suas atividades, assegurando assim sua viabilidade 

financeira. 

32. Não podemos deixar de lado ainda, que citado empreendimento é robusto e 

logicamente necessita de um prazo relativamente longo para que seus investimentos 

tenham retornos financeiros favoráveis, ainda mais enfrentando sérios períodos de 

crises. 

33. O Brasil está passando por uma fase de mudança com o novo governo e a 

expectativa é de dias melhores, principalmente para o Turismo, fato que certamente irá 

beneficiar os negócios da Recuperanda, até por que se trata de Hotel de alto nível e com 

características singulares e excelentes diferenciais no local onde se encontra.  

34. As reais possibilidades de geração de caixa para os próximos anos, somadas à 

retomada da economia e ao reaquecimento do mercado de turismo, o que já se reflete na 

melhora das séries de faturamento verificadas em suas Demonstrações Financeiras 

mais recentes, indicam que a Recuperanda terá ampla possibilidade de manter suas 

atividades operacionais e de seguir numa curva ascendente, satisfazendo os créditos 

submetidos em seu Plano, na forma e condições previstas. 
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XI – CONCLUSÃO: 

35. Em vista de todo o exposto, bem como que o passivo confessado no Plano de 

Recuperação com suas propostas de deságio e parcelamento, com pagamentos a médio 

longo prazo, e que acabam não apresentando riscos relevantes aos credores, tendo em 

vista boas expectativas de melhora no mercado de Turismo, pode ser constatada a 

viabilidade do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela LSH BARRA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

 

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2019 

 

JORGE LUIZ MALIZIA 

CORECON 23.651-9 




