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Publicação: COMARCA DA CAPITAL JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo nº 0166323-89.2020.8.19.0001 

Recuperacao Judicial de TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. E D I T A L para conhecimento 

de terceiros interessados e credores, nos termos do art. 52, paragrafo 1°, da Lei n° 11.101/05, 

passado na forma abaixo: O Exmo. Doutor Luiz Alberto Carvalho Alves, Juiz Titular da 3ª Vara 

Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente 

virem ou dele conhecimento tiverem que, devidamente instruido e depois de preenchidas as 

formalidades legais, foi, por decisao de folhas 321/327, datada de 01/10/2020, DEFERIDO O 

PROCESSAMENTO DA RECUPERACAO JUDICIAL de TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., 

cujo resumo do pedido inicial, da decisao e a informacao sobre acesso a relacao de credores 

seguem transcritos adiante: PEDIDO INICIAL: Trata-se de pedido de recuperacao judicial, com 

base nos art. 47 e seguintes da Lei 11.101/05, formulado por TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA, CNPJ nº 31.258.478/0001-40, com sede na Rua Guarani, 37, sala, Quintino Bocaiuva, Rio 

de Janeiro/RJ, CEP 21.380-230, e filial CNPJ nº 31.258.478/0002-20, localizada na Rua Guarani, 

37, Quintino Bocaiuva, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.380-230. Alega, em sintese, que a sociedade 

atua no mercado odontologico, lancando varios produtos com sucesso. No entanto, tendo a 

mesma iniciado sem o capital de giro necessario, sempre conviveu com endividamentos. Que 

apos a venda dos direitos comerciais do seu principal produto em 2016, foi possivel sanar as 

dividas existentes, em um primeiro momento, passando a sofrer queda em seu faturamento 

pela falta do referido produto, que era um atrativo para os clientes, tornando-se com o passar 

do tempo deficitaria. No ano seguinte, comecou a desenvolver novos produtos que a recolocaria 

em estabilidade financeira quando comercializados. Contudo, neste ano de 2020, com a 

pandemia do coronavirus que acarretou o isolamento social, o fechamento dos consultorios 

odontologicos reduziu a demanda e, do mesmo modo, o seu faturamento, agravando-se a sua 

situacao. Por conta de toda essa narrativa e pelo fato de nao conseguir acesso a credito em 

instituicoes financeiras de fomento mercantil ou mesmo bancos comerciais, seu unico credito 

provem de factoring, com antecipacao de recebiveis de forma recorrente, com alto custo. Em 

razao da gravidade de sua situacao, contratou uma consultoria financeira, com a qual foi 

ajustado o afastamento do fundador da administracao da sociedade, ficando o mesmo apenas 

na area operacional. Essa mudanca trouxe resultado, passando a contar com a ajuda financeira 

de um de seus credores para as principais despesas, o que os levou a concluir pela viabilidade 

da empresa, com amparo no laudo preliminar, sendo, portanto, a presente recuperacao judicial 

o meio efetivo para se reorganizar, fazer frente as suas obrigacoes e resguardar a sua funcao 

social. A peticao inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 16/195, 198/214 e 231/319. 

DECISAO: Constatadas as prescricoes legais, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERACAO 



JUDICIAL da empresa TECHNEW COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ nº 31.258.478/0001-40, 

com sede na Rua Guarani, 37, sala, Quintino Bocaiuva, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.380-230, e filial 

CNPJ nº 31.258.478/0002-20, localizada na Rua Guarani, 37, Quintino Bocaiuva, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 21.380-230, na forma do artigo 52 da Lei 11.101/05, com as seguintes 

disposicoes: 1) Nomeio para exercer a funcao de Administrador Judicial a pessoa juridica Navega 

Advogados Associados, representada pelo seu socio gestor RAFAEL WERNECK COTTA, inscrito 

na OAB/RJ nº 167.373 e OAB/SP nº 379.379, portador do CPF/MF nº 123.265.547-36, com 

endereco na rua do Mercado, 11, 4º e 8º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefones n.º (21) 

3380-9600 e 98835-6874 e e-mails rafael@cotta.org e rafaelcotta@navega.adv.br, possuindo 

curriculum devidamente arquivado em cartorio e formacao em Administracao Judicial pela ESAJ 

em 2017, na forma do Ato Executivo Conjunto 52 de 01/11/2013, que desempenhara o encargo 

na forma dos incisos I e II do caput do artigo 22 da Lei 11.101/05, sem prejuizo das atribuicoes 

dos arts. 27 e 28 do mesmo diploma legal. Intime-se para dizer se aceita o encargo por telefone 

e/ou e-mail, lavrando-se, conforme o caso, o termo de compromisso. Devera indicar a equipe 

interdisciplinar com os profissionais habilitados e os responsaveis pela conducao do 

procedimento no ato da assinatura do termo, sendo, pelo menos, um destes socio gerente da 

pessoa juridica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme art. 33 da L.R.F. 1.1) Devera a 

referida equipe elaborar, no prazo de ate 40 (quarenta) dias uteis, relatorio circunstanciado de 

toda a atividade desempenhada pela sociedade, de carater financeiro, economico e quanto a 

sua atividade fim, a luz do Principio da Absoluta Transparencia, visando demonstrar ao juizo e 

aos credores a sua verdadeira realidade, nos termos do art. 22, II, "a" (primeira parte) e "c" da 

Lei n.º 11.101/05. 1.2) Devera apresentar os relatorios mensais quanto ao desenvolvimento da 

atividade da requerente (art. 22, II, "c", segunda parte, da Lei n.º 11.101/05), que nao se 

confunde com o relatorio acima mencionado, ate o 20º dia do mes subsequente. Todos os 

relatorios deverao ser protocolados pelo A.J. em um incidente ao processo principal, por 

dependencia, atraves do portal eletronico, iniciado pelo relatorio mencionado no item 1.2., 

juntando-se os demais, mensalmente e no mesmo feito, a disposicao das recuperandas, dos 

credores e interessados. 1.3) Ao Administrador Judicial cabera, ainda, fiscalizar e auxiliar no 

andamento regular do procedimento e do cumprimento dos prazos legais. 1.4) Determina a Lei 

n.º 11.101/05, em sua secao III, ao regular as funcoes e a figura do Administrador Judicial, os 

criterios de sua escolha e remuneracao, que devera ser profissional idoneo, de preferencia 

advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou, ainda, pessoa juridica com 

profissionais especializados que deverao ser declarados nos autos como responsaveis pela 

conducao do processo. Ao tratar da remuneracao, determina que o juiz fixara o valor e forma 

de pagamento, observando a capacidade do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os 

valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, nao podendo 

ultrapassar 5% do montante devido aos credores na recuperacao judicial ou o valor da venda 

dos bens na falencia. Numa interpretacao teleologica dos dispositivos que versao sobre o 

Administrador Judicial e suas atribuicoes (art. 22 da L.R.F), extrai-se a absoluta importancia de 

sua atuacao nas recuperacoes judiciais, sendo esta primordial para o sucesso do procedimento 

recuperacional, com o soerguimento da empresa, impedindo pedidos recuperacionais 

aventureiros e absolutamente inviaveis, protegendo a figura dos credores contra condutas 

fraudulentas, pois este e o garantidor da lisura e transparencia das informacoes prestadas pela 

recuperanda quanto a viabilidade da recuperacao nos 180 (cento e oitenta) dias de suspensao 

de todas as execucoes, antes da aprovacao do plano, sendo o seu desempenho fundamental 

para o convencimento dos credores no momento do seu exercicio de direito de voto na A.G.C., 

rejeitando ou aprovando o plano, pois e a sua fiscalizacao que demonstrara a verdadeira 

realidade financeira da empresa em recuperacao judicial, proporcionando seguranca e 



transparencia aos credores. Nao se pode admitir que o Administrador Judicial atue como mero 

chancelador das informacoes apresentadas pela recuperanda, pois a sua conduta ativa constitui 

verdadeira garantia dos credores no procedimento de recuperacao judicial. Neste contexto de 

importancia de sua funcao, a sua remuneracao deve ser compativel com a responsabilidade 

exigida, dando-lhe autonomia e condicoes de trabalho com profissionais especializados para o 

exercicio do encargo no prazo minimo de 30 (trinta) meses exigido pela lei. Nao pode atingir 

valores que destoem da realidade do mercado, tampouco ser um montante que impossibilite a 

remuneracao de sua equipe, acarretando o desinteresse desta e inviabilizando a fiscalizacao das 

atividades e negocios da empresa em recuperacao, causando total inseguranca aos credores. 

Com fulcro nesta fundamentacao, fixo a remuneracao do A.J. no valor de 4% dos creditos 

submetidos aos efeitos a recuperacao judicial listado pela recuperanda na inicial. O valor devera 

ser pago em, no minimo, 30 (trinta) parcelas iguais e mensais, periodo minimo de atuacao do 

profissional no procedimento, salvo se as partes acordarem de forma diversa. 2) Acrescente a 

requerente, apos seu nome empresarial, a expressao "em recuperacao judicial". 3) Suspendo 

todas as acoes e execucoes contra a requerente, na forma do art. 6º da Lei 11.101/05 e mais as 

excecoes previstas no art. 49, §§ 3º e 4º da mesma Lei. 4) Dispenso a apresentacao de certidoes 

negativas para que a requerente exerca sua atividade, exceto para contratar com o Poder 

Publico ou para recebimento de beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios. 5) Apresente a 

requerente as contas demonstrativas mensais durante todo o processamento da recuperacao 

judicial ate o 20º dia do mes posterior, devendo estas serem autuadas em incidente separado 

aos autos principais, sob pena de destituicao de sua administradora. 6) Expeca-se e publique-se 

o edital previsto no §1º do art. 52 da Lei n.º 11.101/05, onde contera, de forma simplificada, o 

resumo do pedido da devedora e da presente decisao que defere o processamento da 

recuperacao judicial, bem como a informacao de que a relacao nominal dos credores contendo 

o valor atualizado do credito e sua classificacao sera disponibilizada no site do ETJRJ e do 

Administrador Judicial para consulta dos interessados, se for o caso. Devera, ainda, conter a 

advertencia do inciso III do mesmo dispositivo legal. O prazo para a habilitacao ou divergencia 

aos creditos relacionados pela devedora e de 15 (quinze) dias a contar da publicacao do 

respectivo edital (art. 7º, § 1º da Lei n.º 11.101/05). Ressalta-se que por se tratar de fase 

administrativa da verificacao dos creditos, as mesmas deverao ser apresentadas diretamente ao 

administrador judicial. A requerente devera encaminhar para o email da serventia todas as 

informacoes necessarias para a publicacao do referido edital, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

formato Microsoft Word. 7) Intime-se o Ministerio Publico e comuniquem-se as Fazendas 

Publicas Federal, Estadual e do Municipio do Rio de Janeiro. 8) Comunique-se a JUCERJA e aos 

demais orgaos previstos na Ordem de Servico n.º 01/2016, deste juizo. 9) Apresente a 

requerente o plano de recuperacao judicial no prazo de 60 (sessenta) dias da publicacao desta 

decisao como lhe convir, observando os requisitos do art. 53 da Lei 11.101/05. Com a 

apresentacao expeca-se o edital contendo o aviso previsto no paragrafo unico, do dispositivo 

supracitado, com prazo de 30 (trinta) dias para as objecoes, contados da publicacao da relacao 

de credores de que trata o § 2º do art. 7º. Caso, na data da publicacao da mencionada relacao, 

nao tenha sido publicado o referido aviso, contar-se-a da publicacao deste ultimo o prazo para 

as objecoes. A recuperanda devera providenciar, no ato da apresentacao do plano, a minuta do 

edital em formato Microsoft Word, que devera ser enviado para o e-mail da serventia, e o devido 

recolhimento das custas processuais. Caso ainda nao tenha sido publicada a lista de credores 

pelo Administrador Judicial, a legitimidade para apresentar objecao sera daquele que ja conste 

do edital da requerente ou que tenha apresentado habilitacao de credito. 10) Publicada a 

relacao de credores apresentada pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei n.º 11.101/05), 

eventuais impugnacoes deverao ser distribuidas por dependencia pelos impugnantes e 



processadas nos termos dos art. 13 e seguintes da Lei n.º 11.101/05, sendo vedado o 

direcionamento de peticao para estes autos principais, ficando, desde ja, autorizada a exclusao 

e expurgo pelo Cartorio. As habilitacoes de credito deverao ter o mesmo tratamento acima 

mencionado, pelos credores e Cartorio. 11) Observando os principios da celeridade processual 

e eficiencia da prestacao jurisdicional, evitando-se tumultos no regular andamento do feito, que 

precisa tramitar de forma rapida e eficaz no prazo improrrogavel de 180 dias ate a eventual 

aprovacao do plano, limito a intervencao dos credores e terceiros interessados nos autos 

principais da presente Recuperacao Judicial, salvo quando determinado por lei, como por 

exemplo, apresentacao de objecoes ou recursos. Qualquer requerimento estranho ao regular 

andamento do feito devera ser apresentado em apartado, em procedimento incidental, dando-

se vista as recuperandas e ao Administrador Judicial, vindo os autos conclusos. Cabe transcrever 

o julgado deste Egregio Tribunal de Justica sobre o tema: AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECUPERACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DOS CREDORES. AUTOS 

SUPLEMENTARES. COMITE DE CREDORES E ADMINISTRADOR JUDICIAL. ATRIBUICOES LEGAIS. 

DECISAO MANTIDA. 1. Da analise da decisao ora guerreada, constata-se que nao se privou a 

parte credora de se manifestar sobre as questoes ventiladas e decididas na recuperacao judicial, 

nao havendo de se falar em violacao ao principio da transparencia e ativismo dos credores. Na 

verdade, o que se primou, frise-se, corretamente, foi evitar a balburdia processual, com 

manifestacoes dos mais variados tipos de credores e com pleitos e intentos diversos nos autos 

da recuperacao judicial. 2. Ademais, o Juizo a quo tao somente ´abriu os olhos´ ao disposto no 

artigo 27, inciso I, alinea ´d´, e artigo 28, ambos da Lei 11.101/ 2005, segundo os quais, na 

recuperacao judicial, incumbe ao Comite de Credores apurar e emitir parecer sobre quaisquer 

reclamacoes dos interessados e, na sua falta, ao Administrador Judicial e, ainda, na 

incompatibilidade deste, ao juiz exercer tal atribuicao, cuja observancia se impoe. 3. Assim, nao 

se esta expurgando do processamento da recuperacao judicial a parte credora, nem tampouco 

suas eventuais impugnacoes. Outrossim, em momento algum se proibiu ao credor o acesso aos 

autos ou o conhecimento acerca dos atos processuais que porventura forem praticados nos 

autos principais, ressaltando-se que a mera determinacao de que as reclamacoes sejam 

realizadas em autos suplementares nao enseja violacao a qualquer garantia constitucional. 4. 

Nao se olvide que a recuperacao se encontra na fase postulatoria, inexistindo noticia de 

deliberacao acerca de eventual plano de recuperacao, e, por isso, nada obsta que 

posteriormente apresentem os credores, objecao ao plano apresentado, nos moldes do artigo 

55 da Lei 11.101/2005. 5. Saliente-se que nao ha na Lei citada qualquer obice a instauracao de 

autos suplementares, tampouco determinacao para que as objecoes e/ou manifestacoes dos 

credores tenham que ser acostadas aos autos principais e decididas sem a participacao do 

Comite dos Credores ou ate mesmo da assembleia-geral de credores, a quem compete deliberar 

acerca da aprovacao ou nao do plano de recuperacao (art. 56). 6. Ora, no caso concreto, nitida 

a observancia aos principios do contraditorio e da ampla defesa, bem como a legislacao que 

trata da materia, ao permitir as manifestacoes dos credores, ainda que em autos suplementares 

e com pronunciamento do comite ou do administrador nomeado a respeito da pretensao 

manifestada, repita-se, titulares de atribuicoes expressamente previstas na Lei 11.101/2005. 

Precedente do TRJ. 7. Dessa forma, mantem-se a decisao recorrida, por guardar consonancia 

com a legislacao em comento e com os principios do contraditorio e da ampla defesa. 8. Recurso 

nao provido. (DES. JOSE CARLOS PAES - Julgamento: 27/05/2015 - DECIMA QUARTA CAMARA 

CIVEL) 12) Determino que sejam entranhados, com segredo de justica, todos os documentos 

referentes ao unico socio e a administradora, em cumprimento ao artigo 51, IV e VI da Lei n.º 

11.101/2005, bem como a lista de empregados, em respeito aos direitos de personalidade e ao 

principio constitucional da inviolabilidade da vida privada previsto no artigo 5º, X da CF, cujo 



acesso somente se dara com a autorizacao deste juizo, mediante requerimento justificado. 13) 

Sem prejuizo de todas as providencias ja determinadas ao cartorio na Ordem de Servico n.º 

01/2016 e as demais aqui previstas, ressalto absoluta atencao: 13.1) Com o "item 10" para que 

se evite tumulto processual. 13.2) Defiro de plano a inclusao do nome dos eventuais patronos 

de credores no feito para as futuras publicacoes, devendo as peticoes com apenas este conteudo 

serem juntadas em anexo, que devera ser criado para este fim. 13.3) Eventuais peticoes de 

divergencias, impugnacao e habilitacoes de credito que forem apresentadas equivocadamente 

perante este juizo na fase de verificacao administrativa ou judicial dos creditos, deverao ser 

excluidas, intimando-se por ato ordinatorio os respectivos credores para que cumpram 

corretamente o determinado no item 6 ou item 10, dependendo da fase de verificacao, sob pena 

de perda do prazo. 14) Quanto a forma de contagem dos prazos no procedimento 

recuperacional, perante a sistematica implantada pelo CPC/2015, cabe transcrever o julgado 

proferido pelo STJ sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. RECUPERACAO JUDICIAL. ADVENTO DO 

CPC/2015. APLICACAO SUBSIDIARIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA 

DA LEI DE 11.101/2005. COMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMATICA E LOGICIDADE DO REGIME 

ESPECIAL DE RECUPERACAO JUDICIAL E FALENCIA. 1. O Codigo de Processo Civil, na qualidade 

de lei geral, e, ainda que de forma subsidiaria, a norma a espelhar o processo e o procedimento 

no direito patrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel 

diploma, alias, e categorico em afirmar que "permanecem em vigor as disposicoes especiais dos 

procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicara supletivamente este Codigo" (art. 

1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperacao e Falencia (Lei 11.101/2005), apesar de prever 

microssistema proprio, com especificos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou 

explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", havera incidencia supletiva da lei adjetiva 

geral. 3. A aplicacao do CPC/2015, no ambito do microssistema recuperacional e falimentar, 

deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tao somente de forma subsidiaria e 

supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espirito do 

procedimento especial, dando-se sempre prevalencia as regras e aos principios especificos da 

Lei de Recuperacao e Falencia e com vistas a atender o designio da normaprincipio disposta no 

art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensao das acoes executivas e de 

60 dias para a apresentacao do plano de recuperacao judicial - em dias corridos e a que melhor 

preserva a unidade logica da recuperacao judicial: alcancar, de forma celere, economica e 

efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento economico do devedor e alivio 

dos sacrificios do credor, na recuperacao, seja pela liquidacao dos ativos e satisfacao dos 

credores, na falencia. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro 

logico e sistematico peculiar, com previsao de uma sucessao de atos, em que a celeridade e a 

efetividade se impoem, com prazos proprios e especificos, que, via de regra, devem ser breves, 

peremptorios, inadiaveis e, por conseguinte, continuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e 

a unidade do sistema. 6. A adocao da forma de contagem prevista no Novo Codigo de Processo 

Civil, em dias uteis, para o ambito da Lei 11.101/05, com base na distincao entre prazos 

processuais e materiais, revelar-se-a ardua e complexa, nao existindo entendimento teorico 

satisfatorio, com criterio seguro e cientifico para tais discriminacoes. Alem disso, acabaria por 

trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistemica da LRF, notadamente 

quando se pensar na velocidade exigida para a pratica de alguns atos e na morosidade de outros, 

inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de 

tratamento. 7. Na hipotese, diante do exame sistematico dos mecanismos engendrados pela Lei 

de Recuperacao e Falencia, os prazos de 180 dias de suspensao das acoes executivas em face do 

devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentacao do plano de recuperacao judicial (art. 53, 

caput) deverao ser contados de forma continua. 8. Recurso especial nao provido. (Processo REsp 



1699528 / MG - RECURSO ESPECIAL 2017/0227431-2. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMAO 

(1140) - Orgao Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 10/04/2018 - Data da 

Publicacao/Fonte DJe 13/06/2018). RELACAO NOMINAL DE CREDORES: Para que chegue ao 

conhecimento de todos os interessados, a relacao nominal dos credores com respectivos valores 

e classificacao encontra-se disponivel no site do Tribunal de Justica do Estado do Rio de Janeiro 

(www.tjrj.jus.br), atraves do caminho Consultas ] Relacao Nominal de Credores, podendo ainda 

ser consultada junto ao website da Administradora Judicial. ADVERTENCIA: O prazo para a 

habilitacao ou divergencia aos creditos relacionados pelas devedoras e de 15 (quinze) dias a 

contar da publicacao do respectivo edital (art. 7º, § 1º da Lei n.º 11.101/05). Ressalta-se que por 

se tratar de fase administrativa da verificacao dos creditos, as referidas divergencias e 

habilitacoes deverao ser apresentadas diretamente ao Administrador Judicial. E, para que 

chegue ao conhecimento dos interessados e fins de direito, e expedido o presente edital, que 

sera afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Cientes de que este Juizo funciona 

na Av. Erasmo Braga, n° 115, Lamina Central, sala 713, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Dado e passado 

nesta cidade do Rio de Janeiro, aos nove dias do mes de novembro do ano de dois mil e vinte. 

Eu, Alessandra Santos Neto - Tecnico de Atividade Judiciaria - Mat. 01/29150, digitei e conferi. 

E eu, Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Escrivao - Matr. 01/28575, o subscrevo e assino 

por ordem do MM. Dr. Juiz de Direito. 

 

 

 

 


