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Descrição: EDITAL EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO § 2º DO ARTIGO 7º E 
55, DA LEI 11.101/2005, NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS 
SOCIEDADES ENGETÉCNICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA e 
CONSTRUTORA ZADAR LTDA, TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 
Processo nº 0024643-24.2017.8.19.0001 - EDITAL, para conhecimento 
das partes e de terceiros interessados, nos termos do artigo 7º, § 2º da Lei 
nº 11.101/2005, passado na forma abaixo: o Juízo da Terceira Vara 
Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER, aos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que, com 
base nos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais das devedoras 
e nos documentos que foram apresentados pelos credores e pelas 
devedoras, na forma do caput do artigo 7º da Lei 11.101/05 e após 
analisadas as divergências e habilitações de crédito apresentadas pelos 
credores, a Administração Judicial, exercida pelo escritório Nascimento & 
Rezende Advogados, apresentou no processo de recuperação judicial a 
relação de credores, na forma do §2º do artigo 7º da Lei nº 11.101/2005, 
encontrando-se a relação nominal dos credores disponível na Internet, 
através dos links: http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4500359/relacao-
nominal-credores-engetecnica-zadar.pdf e www.nraa.com.br/falencia-e-
recuperacao-judicial/engetecnica-servicos-e-construcoes-ltda-e-
construtora-zadar-ltda-recuperacao-judicial. Nos termos do artigo 7º, § 2º, 
qualquer credor, devedor ou seus sócios poderão ter acesso, em horário 
comercial, aos documentos que fundamentaram a apreciação das 
divergências e habilitações de crédito tempestivas apresentadas à 
Administração Judicial, o escritório Nascimento & Rezende Advogados, no 
endereço sito na Rua da Ajuda nº 35, 17º andar - Centro - Rio de Janeiro - 
RJ / CEP: 20040-915; ou através do e-mail: admjudrcfa@nraa.com.br ou 
telefone (21) 2240-9462, no horário das 9:00 horas até as 18:00 horas. 
Nos termos do Artigo 8º da Lei nº 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação deste edital, qualquer credor, devedor ou seus sócios 
e o Ministério Público poderá apresentar impugnação judicial contra a 
relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou 
manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de 
crédito relacionado. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.101/05, qualquer 
credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação 
judicial, apresentado às fls. 2.266/2.648, no prazo de 30 (trinta) dias 
contado da publicação deste edital, uma vez que o edital do artigo 53, 
parágrafo único da mesma Lei foi publicado em 24/05/2017. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, mando expedir o 
presente edital que será publicado e afixado na forma de lei. Cientes de 
que este Juízo funciona na Av. Erasmo Braga, n° 115, sala 713 - Lâmina 
Central, Centro, Rio de Janeiro. Eu, Janice Magali Pires de Barros, 
Escrivã, o fiz digitar e o subscrevo. Rio de Janeiro, 14 de setembro Doutor 
RICARDO LAFAYETTE CAMPOS - JUIZ DE DIREITO EM EXERCÍCIO. 

 


