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 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Luiz Alberto Carvalho Alves

Em 10/02/2017

Decisão              

Trata-se  de  pedido  de  recuperação  judicial,  com base  nos  artigos  47  e  seguintes  da  Lei  n.º
11.101/05, formulado por NISKIER CONSTRUTORA LTDA, sociedade empresarial fundada em 29
de maio de 1980, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua do
Carmo 6, 2º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.884.464/0001-79, tendo como capital
social o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Alega, em síntese, que é empresa de engenharia, tendo como atividade principal a construção
civil, incorporações, compra e venda de imóveis próprios ou de terceiros, reformas, projetos de
engenharia,  serviços de execução predial  industrial,  dentre  outras atividades inerentes ao seu
objetivo social,  tendo como parceria  grandes empresas,  proporcionando a satisfação  de seus
clientes pela excelência do padrão de seus produtos.

Destacam que  ao  longo  de  sua  trajetória  alcançou  posição  de  destaque  no  mercado  sendo
merecedora de prêmio por sua excelência recebido da ADEMI, além de ter aferido a qualidade de
seus  serviços  pela  padronização  própria  merecendo  a  rubrica  ISO9002,  com  mais  de  meia
centena de obras realizadas e entregues, geração de empregos e participação em eventos de
natureza institucional junto ao CRECI-RJ, reverenciado no âmbito da engenharia civil.

No  entanto,  apesar  de  seu  histórico  bem-sucedido,  sem  qualquer  pendência  de  entrega  de
unidades, foi atingido pela grave crise que afeta os setores econômicos brasileiros, acarretando
uma drástica redução na demanda que influenciou diretamente o mercado imobiliário passando a
apresentar  dificuldades  desde  2014,  acarretando  desconfianças  dos  investidores  nacionais  e
estrangeiros, especialmente em seus empreendimentos de maior porte, e problemas no fluxo de
caixa.

Em busca  de  recursos  no  mercado  financeiro,  o  endividamento  bancário  foi  inevitável,  como
também  a  impontualidade  de  seus  compromissos,  especialmente  com  a  Caixa  Econômica
Federal, tornando-se a sua maior credora, com quem tentou inúmeras vezes compor a dívida. No
entanto, para o alongamento da dívida, ao invés de manter a garantia existente, exigiu que esta
fosse alienada fiduciariamente. Possibilidade inexistente por conta de permutas realizadas com
terceiros, tendo obrigação de quitar as unidades.

Pressionada com a entrega das unidades e sem amparo dos bancos para composição, com os
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quais teve várias operações, tendo inclusive seu nome negativado, agravou-se a possibilidade de
reergue-se comercialmente, tornando-se alvo de inúmeros procedimentos judiciais, cujas dívidas
passaram a ter vencimento antecipado, apesar de não ter nenhum título protestado.

Apesar das medidas implementadas para não falhar com seus compromissos mínimos, dentre
estas a redução do quadro de funcionários, novos métodos de incorporação, encontrando-se em
vias de iniciar novos negócios, além dos que se encontram em andamento, não há outra saída
senão o procedimento recuperacional para o seu soerguimento, ressaltando que o "know how" e a
"expertise" da NISKIER, comprovada pelas obras já realizadas no Rio de Janeiro lhe asseguram
uma posição de destaque no mercado imobiliário do Rio de Janeiro.
 
Nos moldes do art. 48 da Lei n.º 11.101/05, menciona a requerente preencher todos os requisitos
para o deferimento do processamento da recuperação judicial pleiteada, comprovados através dos
documentos apresentados, devendo ser observado o princípio da preservação da empresa, por se
encontrar em dificuldades financeiras, contudo, viável economicamente para dar continuidade as
suas atividades empresariais.

Por todo o exposto, requer o deferimento do processamento da recuperação judicial.
  
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 12/134 e 157/199.

É O RELATÓRIO. 
EXAMINADO, DECIDO.

A petição inicial expõe com clareza as causas da crise econômico-financeira, conforme impõe o
inciso I do art. 51 da Lei n.º 11.101/05, e vem acompanhada da documentação exigida pelo inciso
II do mesmo artigo. 

Por outro lado, a empresa requerente atende aos requisitos do artigo 48 da Lei n.º 11.101/05, ao
comprovar que está em atividades há mais de 02 (dois)  anos conforme se constata dos atos
constitutivos.

Apresenta ainda, certidões negativas de protestos, de interdições e tutelas, inexistindo anteriores
recuperações judiciais e procedimentos criminais em face dos administradores.

Atendidas  assim  as  prescrições  legais,  DEFIRO  O  PROCESSAMENTO  DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL da empresa NISKIER CONSTRUTORA LTDA, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro,  Rua do Carmo 6,  2º andar,  Centro,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº
30.884.464/0001-79, passando a determinar os seguintes comandos, nos termos do artigo 52 da
Lei n.º 11.101/05:

1) Nomeio para exercer a função de Administrador Judicial a pessoa jurídica Melman, Vianna e
Boller Consultores Associados Ltda. ME, que desempenhará suas funções na forma dos incisos I e
II do caput do artigo 22 da Lei 11.101/05, sem prejuízo das atribuições dos dispostos do artigo 27
do mesmo diploma legal na hipótese de não ser constituído o Comitê de Credores (art. 28 da
L.R.F.). Deverá indicar a equipe interdisciplinar com os profissionais habilitados e os responsáveis
pela condução do procedimento no ato da assinatura do termo, sendo, pelo menos, um destes o
sócio gerente da pessoa jurídica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art.  33 da
L.R.F.,  ficando autorizada  a  intimação por  via  e-mail  do  cartório.  Caberá,  também,  a  pessoa
jurídica,  através de seu responsável,  declarar  que nunca prestou qualquer tipo de serviço de
auditoria financeira ou contábil ou similar às empresas requerentes.
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Determina a Lei n.º 11.101/05, em sua seção III, ao regular as funções e a figura do Administrador
Judicial,  os  critérios  de  sua  escolha  e  remuneração,  que  deverá  ser  profissional  idôneo,  de
preferência  advogado,  economista,  administrador  de  empresa  ou  contador,  ou,  ainda,  pessoa
jurídica  com  profissionais  especializados  que  deverão  ser  declarados  nos  autos  como
responsáveis pela condução do processo. Ao tratar da remuneração, determina que o juiz fixará o
valor e forma de pagamento,  observando a capacidade de pagamento do devedor,  o grau de
complexidade do  trabalho  e  os valores praticados no mercado no desempenho de  atividades
semelhantes,  não  podendo  ultrapassar  o  valor  de  5%  do  valor  devido  aos  credores  na
recuperação judicial ou o valor da venda dos bens na falência.

Numa interpretação teleológica dos dispositivos que versão sobre o Administrador Judicial e suas
atribuições (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importância de sua atuação nas recuperações
judiciais,  sendo  esta  primordial  para  o  sucesso  do  procedimento  recuperacional,  com  o
soerguimento  da  empresa,  como  para  impedir  pedidos  recuperacionais  aventureiras  e
absolutamente inviáveis, protegendo a figura dos credores contra condutas fraudulentas, pois este
é o garantidor da lisura e transparência das informações prestadas pela recuperanda ao juízo e
aos credores quanto a viabilidade da recuperação da empresa nos 180 dias de suspensão de
todas as  execuções,  antes  da  aprovação do plano,  sendo sua  atuação essencial  como fator
fundamental para o convencimento dos credores no momento do seu exercício de direito de voto
na A.G.C. , rejeitando ou aprovando o plano, pois é a sua atuação fiscalizadora que demonstrará a
verdadeira realidade financeira da empresa em recuperação judicial, proporcionando segurança e
transparência aos credores.

Não se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mero chancelador das informações
apresentadas  pela  recuperanda,  pois  a  sua  conduta  ativa  constitui  verdadeira  garantia  dos
credores no procedimento de recuperação judicial. Neste contexto de importância de sua função, a
sua remuneração deve ser compatível com esta atuação e responsabilidade exigida, lhe dando
autonomia e condições de trabalho com profissionais habilitados para o exercício do encargo no
prazo mínimo de 30 (trinta) meses exigido pela lei.  Não pode atingir  valores que destoem da
realidade  do  mercado,  contudo  não  se  pode  admitir  valores  pelos  quais  impossibilitem  a
remuneração  de  profissionais  especializados  e  que  acarrete  o  desinteresse  dos  mesmos,
inviabilizando a fiscalização das atividades e negócios da empresa em recuperação, causando
total insegurança aos credores. 

No  caso  em  tela,  com  base  na  fundamentação  supramencionada,  fixo  a  remuneração  do
Administrador Judicial em 4% do valor devido aos credores, que deverá ser paga em 30 (trinta)
parcelas iguais  até o 10º dia de cada mês, informando o Sr.  Administrador a regularidade do
pagamento.  Intime-se  o  Administrador  Judicial  para  ciência  da  nomeação  e  providências
determinadas.

1.1) Sendo a requerente sociedade de responsabilidade limitada, deverá a equipe interdisciplinar
elaborar,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  relatório  circunstanciado  e  individualizado  de  toda  a
atividade desempenhada, de caráter financeiro, econômico e quanto a sua atividade fim, à luz do
Princípio da Absoluta Transparência, visando demonstrar ao juízo e aos credores a verdadeira
realidade econômica financeira das empresas, nos termos do art. 22, II, "a" (primeira parte) e "c"
da Lei n.º11.101/05.

1.2)  Deverá apresentar  os relatórios mensais  individualizados quanto ao desenvolvimento das
atividades  da  recuperanda  (art.  22,  II,  "c",  segunda  parte,  da  Lei  nº  11.101/05),  que  não  se
confunde  com  o  relatório  acima  mencionado,  até  o  15º  dia  do  mês  subsequente.  Todos  os
relatórios deverão ser protocolados pelo A. J. em um incidente ao processo principal, iniciado pelo
relatório mencionado no item 1.2, juntando os demais, mensalmente e no mesmo feito, ficando à
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disposição dos credores e interessados.    

1.3)  Ao  Administrador  Judicial  caberá,  ainda,  fiscalizar  e  auxiliar  no  andamento  regular  do
procedimento e no cumprimento dos prazos legais.
 
2) A dispensa da apresentação de certidões negativas para que as requerentes exerçam suas
atividades,  exceto para contratar  com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.

3)  Que  a  requerente  acrescente  após  seu  nome  empresarial  a  expressão  "em  recuperação
judicial".
 
4) A suspensão de todas as ações e execuções contra a requerente, na forma do art. 6º da Lei
11.101/05 e mais as exceções previstas no art. 49, §§ 3º e 4º da mesma Lei.

5) Que a requerente apresente contas demonstrativas mensais durante todo o processamento da
recuperação  judicial  até  o  décimo  dia  do  mês  posterior,  devendo  estas  serem autuadas  em
incidente separado aos autos principais, sob pena de destituição de seus administradores;

6) A expedição e publicação do edital previsto no parágrafo 1º do art. 52 da Lei 11.101/05, onde
conterá o resumo do pedido da devedora, a presente decisão que defere o processamento da
recuperação judicial e a relação nominal dos credores, contendo o valor atualizado do crédito e
sua classificação. Deverá, ainda, conter a advertência do inciso III do mesmo dispositivo legal. O
prazo para a habilitação ou divergência aos créditos relacionados pela devedora é de 15 (quinze)
dias  a  contar  da  publicação  do  respectivo  edital  (art.  7º,  parágrafo  1o  da  Lei  n.º  11.101/05).
Ressalta-se  que  por  se  tratar  de  fase  administrativa  da verificação  dos  créditos,  as  referidas
divergências e habilitações deverão ser apresentadas diretamente ao Administrador Judicial. Na
hipótese da inequívoca apresentação perante este juízo, por se tratar de processo eletrônico, a
peça  será  desentranhada  dos  autos  principais  e  descartada,  sendo  certo  que  para  o
encaminhamento ao Administrador Judicial, será necessário o recolhimento das custas. Deverá,
também, a requerente providenciar a publicação do edital em jornal de grande circulação no prazo
de 5 (cinco) dias. 

A requerente deverá apresentar em cartório mídia, em formato microsoft word, contendo todas as
informações necessárias para a publicação do referido edital no prazo de 5 (cinco) dias. 

7) A intimação do Ministério Público e comunicação às Fazendas Públicas Federal, Estadual e do
Município do Rio de Janeiro.

8) Comunicação à Junta Comercial  do Estado do Rio de Janeiro para anotação do pedido de
recuperação judicial;

9) Apresente a requerente o plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias da publicação desta
decisão, observando os requisitos do art. 53 da Lei n.º 11.101/2005. 

Com a apresentação expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei n.º
11.101/05, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, devendo a requerente providenciar, no
ato da apresentação do plano, a minuta do edital, em mídia formato microsoft-word e o devido
recolhimento das custas processuais.

Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo Administrador Judicial, a legitimidade
para apresentar objeção será daqueles que já constam do edital da requerente e que tenham
postulado a habilitação de crédito.     
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10) Publicada a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial (art. 7.º, § 2º, da Lei
n.º  11.101/05),  eventuais  impugnações deverão  ser  distribuídas  no portal  como incidentes  da
recuperação judicial e processada nos termos dos art. 13 e seguintes da Lei n.º 11.101/05, sendo
certo  que  o ônus da  correção  de eventual  distribuição  equivocada caberá  ao  requerente.  Na
hipótese da não regularização, caberá ao Cartório desentranhar e descartar a peça virtual.

11)  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 ligeira
no prazo improrrogável de 180 dias até a eventual aprovação do plano, limito a intervenção dos
credores e terceiros interessados nos autos principais da presente Recuperação Judicial, salvo
quando determinado por lei, como por exemplo, apresentação de objeções ou recursos. Qualquer
requerimento estranho ao regular andamento do feito deverá ser apresentado em apartado, em
procedimento incidental, dando-se vista as requerentes, ao Administrador Judicial e ao Ministério
Público, vindo os autos conclusos. 

Cabe transcrever recente julgado quanto ao tema:
 
"AGRAVO  INOMINADO  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.
MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES. AUTOS SUPLEMENTARES. COMITÊ DE CREDORES E
ADMINISTRADOR JUDICIAL.  ATRIBUIÇÕES LEGAIS.  DECISÃO MANTIDA.  1.  Da  análise  da
decisão ora guerreada, constata-se que não se privou a parte credora de se manifestar sobre as
questões ventiladas e decididas na recuperação judicial, não havendo de se falar em violação ao
princípio  da  transparência  e  ativismo  dos  credores.  Na  verdade,  o  que  se  primou,  frise-se,
corretamente, foi evitar a balbúrdia processual, com manifestações dos mais variados tipos de
credores e com pleitos e intentos diversos nos autos da recuperação judicial. 2. Ademais, o Juízo a
quo tão somente "abriu os olhos" ao disposto no artigo 27, inciso I, alínea "d", e artigo 28, ambos
da Lei 11.101/ 2005, segundo os quais, na recuperação judicial, incumbe ao Comitê de Credores
apurar  e  emitir  parecer  sobre  quaisquer  reclamações  dos  interessados  e,  na  sua  falta,  ao
Administrador Judicial  e,  ainda,  na incompatibilidade deste,  ao juiz exercer  tal  atribuição,  cuja
observância  se  impõe.  3.  Assim,  não se  está  expurgando do  processamento  da recuperação
judicial a parte credora, nem tampouco suas eventuais impugnações. Outrossim, em momento
algum se proibiu ao credor o acesso aos autos ou o conhecimento acerca dos atos processuais
que por ventura forem praticados nos autos principais, ressaltando-se que a mera determinação
de que as reclamações sejam realizadas em autos suplementares não enseja violação a qualquer
garantia  constitucional.  4.  Não se olvide que a recuperação se encontra  na fase postulatória,
inexistindo notícia de deliberação acerca de eventual plano de recuperação, e, por isso,  nada
obsta que posteriormente apresentem os credores, objeção ao plano apresentado, nos moldes do
artigo 55 da Lei 11.101/2005. 5. Saliente-se que não há na Lei citada qualquer óbice à instauração
de autos suplementares, tampouco determinação para que as objeções e/ou manifestações dos
credores tenham que ser acostadas aos autos principais e decididas sem a participação do Comitê
dos Credores ou até mesmo da assembleia-geral de credores, a quem compete deliberar acerca
da aprovação ou  não  do  plano  de  recuperação  (art.  56).  6.  Ora,  no  caso  concreto,  nítida  a
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à legislação que trata da
matéria, ao permitir as manifestações dos credores, ainda que em autos suplementares e com
pronunciamento do Comitê ou do Administrador nomeado a respeito da pretensão manifestada,
repita-se,  titulares de atribuições  expressamente  previstas  na  Lei  11.101/2005.  Precedente  do
TRJ. 7. Dessa forma, mantém-se a decisão recorrida, por guardar consonância com a legislação
em comento e com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Recurso não provido".
(DES. JOSE CARLOS PAES - Julgamento: 27/05/2015 - DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL) 
  
12) Apresente a requerente as certidões faltantes relativas às Fazendas Estadual e Municipal, bem
como as demais demonstrações contábeis referentes ao segundo semestre do ano de 2016, no
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prazo de 10 dias.

13) AO CARTÓRIO

Sem  prejuízo  de  todas  as  providências  já  determinadas  ao  cartório  e  as  previstas,  ressalto
absoluta atenção:

a) Com o item "11" para que se evite tumulto processual.

b) Defiro de plano a inclusão do nome dos eventuais patronos no feito para as futuras publicações,
cabendo ao cartório apenas cumprir.
  
c) Caberá ao cartório encaminhar todas as habilitações e divergências de crédito diretamente ao
Administrador Judicial que forem apresentadas equivocadamente perante este juízo na fase de
verificação administrativa dos créditos (meio físico ou digital), conforme item 6, mediante recibo,
cabendo ao Administrador Judicial dar ciência ao habilitando. 

d) Dar ciência ao Ministério Público sobre a presente decisão logo em seguida a assinatura do
termo de compromisso do A.J.

14) DOS PRAZOS

Ressalta-se  a  todos  os  interessados a  nova  sistemática  de contagem dos prazos  fixados no
N.C.P.C. (art. 218 e seguintes), computando-se apenas os dias úteis quando a natureza deste for
processual ou misto, compreendendo, também o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão
das execuções, conforme o art. 189 da Lei no 11.101/05. 

Rio de Janeiro, 10/02/2017.

Luiz Alberto Carvalho Alves - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Luiz Alberto Carvalho Alves

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 44LG.QIIN.7VTX.VCZK
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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