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Processo nº: 0434093-57.2016.8.19.0001

Tipo do Movimento: Sentença

Descrição: Trata-se a presente de recuperação judicial requerida com base nos artigos 47 e seguintes da Lei n.º
11.101/05 por NISKIER CONSTRUTORA LTDA, sociedade empresarial fundada em 29 de maio de 1980,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, tendo como capital social o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais). Seu requerimento foi embasado na expectativa de novos negócios, além dos que se encontravam
em andamento, possuindo posição de destaque no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, como empresa de
engenharia, cuja atividade principal de construção civil, incorporações, compra e venda de imóveis próprios
ou de terceiros, reformas, projetos, serviços de execução predial industrial, dentre outras, tendo como
parceiras grandes empresas, proporcionando a satisfação de seus clientes pela excelência do padrão de
seus produtos. O processamento da recuperação judicial foi deferido em 10/02/2017, conforme decisão de
fls. 201/206, nomeando-se para exercer a função de Administrador Judicial a pessoa jurídica Melman,
Vianna e Boller Consultores Associados Ltda. ME, conforme incisos I e II do caput do artigo 22 da Lei
11.101/05. Às fls. 258/264 a recuperanda requer ao juízo a autorização para alienação de ativo, que faz parte
de seu estoque permanente, para efeito da composição do seu fluxo de caixa, pagamentos de folhas de
funcionários e investimentos para consecução de seus negócios, da qual o credor Banco Safra S/A discorda,
uma vez que o bem se encontra alienado fiduciariamente. O Administrador Judicial às fls. 348/349
apresentou minuta do edital previsto no art. 7º, §2º da Lei n.º 11.101/05. O plano de recuperação judicial foi
apresentado às fls. 364/386. Parecer ministerial às fls. 401/402, contrário ao cancelamento da medida
constritiva emanada de outro juízo, para fins de alienação de ativo, requerido pela recuperanda. Foram
apresentadas objeções ao plano recuperacional às fls. 537/552, 554/555, 566/577, 680/692, 725/746,
792/793. A recuperanda, às fls. 579/590, requer a prorrogação do stay period por mais 180 dias, alegando
que após o mesmo estará com suas atividades comerciais em regular andamento. Designação da
Assembleia Geral de Credores, às fls. 618/619, para os dias 25/09/2017 e 16/10/2017, em 1ª e 2ª
convocações, respectivamente. A recuperanda às fls. 662/663 requer a designação de nova data para a
realização da assembleia, em razão da pendência de publicação dos editais, e à fl. 668, em aditamento,
indica as datas de 19/10/2017 e 08/11/2017, para 1ª e 2ª convocação, o que foi deferido conforme fl. 699. A
Caixa Econômica Federal, às fls. 665/666, requer a ratificação dos termos da sua objeção. O Administrador
Judicial, à fl. 675, não se opõe ao requerido pela Recuperanda. No entanto, às fls. 701/703, requer a
intimação desta para designação de novas datas, em razão da falta de tempo hábil para publicação do edital,
diante da ausência do recolhimento de custas, e para a quitação de seus honorários, dos quais recebeu
apenas uma parcela. Conforme despacho de fl. 705, foi reconsiderada a designação de assembleia de fl.
699, determinando-se o atendimento pela recuperanda do que requerido pelo Administrador Judicial. Diante
da nova representação processual, a recuperanda, à fl. 708, requer a suspensão do feito por 5 dias, e, às fls.
782/787, requer seja o feito chamado à ordem, diante da oportunidade de aditamento ao plano e da
impossibilidade de quitação dos honorários do Administrador Judicial, recebendo sua manifestação, se for o
caso, como embargos de declaração. Petição do Advogado destituído pela recuperanda, às fls. 789/790,
comunicando ao juízo que também tem crédito a receber pelos serviços prestados e não pagos. Às fls.
795/796 o credor Banco ABC Brasil S/A requer a convolação da recuperação em falência, nos termos do art.
73, II da Lei n.º 11.101/05. Decisão às fls. 803/804, indeferindo os requerimentos da recuperanda,
determinando a apresentação do aditamento ao plano e a data e local para A.G.C., no prazo de 10 dias. Às
fls. 806/851 e 853/854, requerimento de ALESSANDRO AUGUSTO SILVA RODRIGUES e sua esposa
SYLVIA PINTO CAMILLO, promitentes compradores de uma unidade autônoma, de exclusão do imóvel dado
em garantia pela recuperanda, e autorização para baixa no gravame, autorizando-os a lavrarem a escritura
definitiva de compra e venda por alvará judicial, uma vez que se encontra comprovada a quitação. Certidão
cartorária à fl. 887 em cumprimento ao despacho de fl. 881. Às fls. 889/891 embargos de declaração opostos
pela recuperanda em face da decisão de fls. 803/804. O Administrador Judicial, às fls. 896/900, opina pelo
desprovimento dos embargos de declaração. Decisão às fls. 904/905 que negou provimento aos embargos e
determinou à recuperanda a imediata apresentação do aditamento ao plano, bem como a designação de
data e local para AGC, reiterada à fl. 966. A recuperanda, às fls. 970/972, reitera o requerimento de redução
dos honorários do Administrador Judicial. À fl. 975 decisão reiterando as decisões de fls. 904/905 e 966,
determinando a manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público sobre o requerido às fls.
970/972. Aditamento ao plano recuperacional apresentado às fls. 1010/1106, mencionando haver diferenças
a maior no crédito habilitado pela Caixa Econômica Federal. Diante do requerido pelo Administrador Judicial
às fls. 1108/1109, Às fls. 1111/1116 o Administrador Judicial requer a manutenção dos honorários fixados na
decisão de fls. 201/206. E, às fls. 1131/1140, requer a convolação da recuperação judicial em falência. Em
atenção ao requerido pelo Ministério Público à fl. 1142, Em cumprimento à decisão de fls. 1145/1146, a
recuperanda apresentou embargos de declaração, sobre os quais o Administrador Judicial se manifestou às
fls. 1224/1228. Em cumprimento ao despacho de fl. 1202 foi certificado pelo cartório à fl. 1243 que a lista a
que se refere o art. 7º §2º da lei 11.101/05 foi apresentada com a petição de folhas 347 e o edital publicado
no dia 28/09/2017. A recuperanda, às fls. 1245/1275, alega a possibilidade de enriquecimento sem causa
pelo credor Banco Safra em razão de o mesmo constar na relação de credores da recuperação judicial e o
pagamento ter sido efetuado através do processo judicial que tramitou no Juízo de Direito da 41ª Vara Cível
de São Paulo, sem a devolução da importância que sobejou. Demonstrativos mensais da recuperanda
apresentados às fls. 1315/1332, indevidamente, conforme certidão de fl. 1376. Decisão às fls. 1334/1335 que
negou provimento aos embargos da recuperanda de fls. 1168/1173, determinou a apresentação do
aditamento ao plano, as datas para a realização da AGC, o depósito dos honorários do Administrador
Judicial, ressaltando que o não cumprimento caracterizará a sua insolvência. Petição do Administrador
Judicial às fls. 1337/1339, opinando favoravelmente à exclusão do imóvel consubstanciado no apartamento
nº 701 do Edifício Seleto Residences, localizado na Rua Oswaldo Cruz, nº 41, Icaraí, Niterói/RJ, do rol de
ativos da recuperanda, dando-se baixa no gravame hipotecário, autorizando-o a lavrar escritura definitiva de
compra e venda por alvará judicial, o que foi deferido conforme decisão de fls. 1397/1398. O Banco ABC
Brasil S/A requer a convolação da recuperação judicial em falência. Petição do Administrador Judicial às fls.
1403/1404 na qual reitera os termos de fls. 1224/1228 e manifesta ciência à decisão de fls. 1397/1398. Às
fls. 1406/1461, 1463/1530 e 1647/1659, requerimentos de exclusão de unidades do Edifício Seleto
Residences, localizado na Rua Oswaldo Cruz, nº 41, Icaraí, Niterói/RJ, do rol de ativos da recuperanda. O
administrador Judicial às fls. 1565/1571 informa ao juízo que a recuperanda não vem apresentando os
relatórios de despesas e demonstrativos de pagamentos, bem como os contratos firmados pelos escritórios
de advocacia que menciona. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS, DECIDO. Nos termos da art. 73 da Lei n.º
11.101/05, ´o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: I. por deliberação da
assembleia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II. pela não apresentação, pelo devedor, do
plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III. quando houver sido rejeitado o plano de
recuperação, nos termos do § 4º do art. 56 desta Lei; IV. por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei. Da extensa trajetória do presente
feito recuperacional, verifica-se que, apesar das objeções ao plano apresentado, a assembleia-geral de
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credores não chegou a ser realizada em razão dos reiterados descumprimentos pela recuperanda, quanto à
não apresentação do aditamento ao plano, a falta de recolhimento das custas devidas para a publicação dos
editais e a ausência de pagamento dos honorários do administrador judicial. Logo, após mais de dois anos
do deferimento do processamento da recuperação judicial, o plano sequer foi levado à deliberação. Destaca-
se o fato das inúmeras oportunidades dada à recuperanda para o efetivo desenvolvimento e êxito do feito e a
manifestação de credores pleiteando a convolação da recuperação judicial em falência em razão da desídia.
O pressuposto para a instauração de processo de falência é a insolvência jurídica, caracterizada a partir de
situações objetivamente apontadas pelo ordenamento jurídico. É direito do credor, considerando as
circunstâncias fáticas em que se encontra o devedor, intentar pedido de quebra por via falimentar, desde que
sua pretensão reúna todas as condições exigidas para tanto e que atenda aos requisitos próprios do
procedimento. O Administrador Judicial, em suas manifestações nos autos, demonstra a presença das
devidas formalidades exigidas para a decretação de falência, que consiste na omissão da recuperanda, que
apesar de reiteradamente intimada, não apresentou o aditamento do plano recuperacional, tampouco
promoveu a realização da AGC, dentro do prazo legal, restando caracterizada, assim, a sua insolvência. Em
razão do acima exposto, DECRETO A FALÊNCIA da Empresa NISKIER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n.º
30.884.464/0001-79, estabelecida na Rua do Carmo 6, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.011-020,
tendo como sócios Henrique Glasman, CPF n.º 494.449.567-68 e Sergio Niskier, CPF n.º 268.803.857-53.
Com base no art. 99 da Lei 11.101/2005, determino o que se segue: 1) Fixa-se o termo legal da falência no
nonagésimo dia anterior ao pedido de recuperação judicial, considerando a hipótese de não existência de
protesto anterior; caso contrário, será o nonagésimo dia do primeiro protesto por falta de pagamento. 2) À
Falida para que cumpra, em 5 (cinco) dias, o disposto no artigo 99, III, da Lei 11.101/05, trazendo a relação
nominal dos credores atualizada, indicando o endereço, o valor, a natureza e a classificação dos créditos,
bem como o edital (mídia digital - formato Word - MS), sob pena de desobediência e a imediata condução
coercitiva para a respectiva lavratura do estado de flagrância. Apresentada a relação nominal, determino ao
cartório a imediata publicação do edital para o início da fase de verificação administrativa dos créditos
perante o Administrador Judicial a quem deverão ser apresentadas as eventuais divergências ou habilitações
de créditos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/05).
Caso sejam direcionadas equivocadamente para este juízo no prazo da referida fase, deverão ser excluídas,
intimando-se por ato ordinatório os respectivos credores para que cumpram corretamente o determinado no
citado dispositivo legal, sob pena de perda do prazo. Defiro o pagamento de custas na forma do art. 84, III da
Lei 11.101/2005. 3) Atente os credores para o fato de que eventuais impugnações e habilitações de crédito
retardatárias, deverão ser distribuídas, por dependência diretamente no portal eletrônico, como incidentes do
processo falimentar, e deverão ser processadas nos termos dos art. 13 e seguintes da Lei n.º 11.101/05,
sendo vedado o direcionamento de petição para estes autos principais. 4) Determino que a Falida preste as
declarações, nos termos do artigo 104 da Lei de Falências. 5) Os créditos habilitados serão pagos, em
primeiro rateio, com juros e correção monetária, com base no IPC (artigo 27 da Lei 9.069), calculados até a
data da quebra. Após a decretação da quebra incidirão somente correção monetária até o efetivo pagamento
do crédito. Os juros legais incidentes após o decreto da quebra só serão pagos se o ativo da Massa
comportar e depois do efetivo pagamento de todas as classes. 6) Mantenho a nomeação da pessoa jurídica
Melman, Vianna e Boller Consultores Associados Ltda. ME como Administrador Judicial, que desempenhará
suas funções na forma do inciso III do caput do artigo 22 da Lei 11.101/05. Considerando que na fase
recuperacional sequer foi realizada a assembleia-geral de credores, reduzo os honorários para 1%, sobre o
total dos créditos listados, fixando-os em 3%, na fase falimentar, sobre o valor do patrimônio que vier a ser
arrecado. Cumpra-se os provimentos 22 e 23 da C.G.J./R.J., devendo o Administrador Judicial dar
efetividade aos comandos no procedimento incidental de prestação de contas. Cumpra o cartório o disposto
no art. 3º do Provimento CGJ n.º 22/2019, comunicando-se a presente nomeação. Deverá apresentar a sua
prestação de contas e de suas atividades, nos termos do art. 22, III, ´p´, da Lei no 11.101/05, que deverá
receber nova autuação em apartado, com a juntada das futuras prestações nos mesmos autos, encerrando-
se, por conseguinte, a prestação de contas da fase recuperacional. Cabe ao Administrador Judicial fornecer
ao cartório mídia contendo todas as informações necessárias à publicação do edital previsto no art. 7°, § 2°,
da lei falimentar. 7) Conforme determinado no art. 108 da Lei no 11.101/05, proceda-se à imediata
arrecadação de todos os bens e documentos que se presumam ser de propriedade da falida, mediante auto
de arrecadação e inventário, providenciando-se a avaliação, a cargo do Administrador Judicial ou realizada
por profissional habilitado a ser indicado. Na hipótese de qualquer dificuldade ou resistência, de qualquer
natureza, em realizar a diligência ou encontrando-se os bens na iminência de sofrer qualquer risco de
desaparecimento ou destruição, autorizo ao Administrador Judicial, de plano, o lacre do estabelecimento e o
uso da força policial. 8) Com a arrecadação e o inventário dos bens realizados, poderá o Administrador
Judicial opinar, de forma fundamentada, sobre a possibilidade da continuação provisória das atividades da
falida. 9) Visando facilitar e viabilizar as diligências do Administrador Judicial, determino o bloqueio de todas
as contas bancárias da falida e que seja realizada a pesquisa no INFOJUD, junto à Receita Federal,
solicitando as 5 (cinco) últimas declarações do imposto de renda e as declarações sobre obrigações
imobiliárias (DOI). 10) Determino a proibição da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens
do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial, nos moldes do art. 99, VI, da citada lei. 11)
Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas
nos parágrafos 1º e 2o do art. 6o da Lei 11.101/05. 12) Ordeno ao Registro Público de Empresas que
proceda às anotações como determina o art. 99, VIII, da Lei no 11.101/05. 13) Observando os princípios da
celeridade processual e eficiência da prestação jurisdicional, evitando-se tumultos no regular andamento do
feito, que precisa tramitar de forma rápida e eficaz, limito a intervenção dos credores e terceiros interessados
nos autos falimentares, salvo quando determinado por lei, como por exemplo, apresentação de recursos.
Qualquer requerimento estranho ao regular andamento do processo deverá ser apresentado em apartado,
em procedimento incidental, dando-se vista às falidas, ao Administrador Judicial e ao Ministério Público,
vindo os autos conclusos. 14) Cumpra o Sr. Escrivão o que determinam os incisos VIII, X e XIII, bem como o
parágrafo único do artigo 99 da Lei de Falências e artigo 298 da Consolidação de Normas da Corregedoria
Geral da Justiça/RJ, conforme Ordem de Serviço n.º 01/2016. 15) Estabeleço que o Cartório deverá: a)
responder a todos os ofícios encaminhados por outros juízos ou órgãos públicos solicitando informações
sobre o presente feito, desde que estas não tenham caráter sigiloso; b) autuar em separado, como
requerimento incidental, todo pedido realizado pelos interessados que não se encontre efetivamente
relacionado com o objeto principal da demanda falimentar, não estando, portanto, associado ao andamento
da presente ação. Neste sentido, determino o desentranhamento dos requerimentos de fls. 1406/1461,
1463/1530 e 1647/1659, de exclusão de unidades do Edifício Seleto Residences, localizado na Rua Oswaldo
Cruz, nº 41, Icaraí, Niterói/RJ, do rol de ativos da falida, todos pendentes de decisão. c) manter o anexo para
a juntada de petições dirigidas ao processo com a finalidade de anotação do patrono do credor no cadastro
do sistema DCP. Dê-se ciência pessoal ao Ministério Público. P.R.I. Regularize-se a juntada da petição
pendente no sistema.
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