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No Evento 148 houve a publicação do Edital do artigo
6, §1º, inciso I, da LREF, sendo que no Evento 149 a
Administradora Judicial se manifestou requerendo a sua
retificação, tendo em vista não ter constado
expressamente o valor da caução fixada.

No Evento 150 houve à comunicação de que o ofício
do Evento 144 estava à disposição da parte autora e, no
Evento 153, foi juntado pela Administradora Judicial o
relatório de Andamento Processuais. Nesta mesma
manifestação foi informado pela Administradora sobre a
juntada do Relatório Mensal de Atividades e do Relatório
Informativo dos Créditos Extraconcursais, cada um em
autos próprios.

O Edital no artigo 66, §1º, inciso I, da LREF, foi
republicado no Evento 154. As Recuperandas se
manifestaram no Evento 161 informando sobre o protoco -
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lo do ofício disponibilizado no Evento 144, bem como
requerendo a expedição de novo ofício, desta vez em
razão de solicitação de inscrição da empresa Wall System
em cadastro de inadimplentes pelo Banco Bradesco e
pela Disafe Ind. Com. Import. Prod. Segurança Ltda. De
acordo com as Recuperandas, o valor apontado pelo
Banco Bradesco submete-se à Recuperação Judicial,
tendo tal fato sido reconhecido pela própria instituição no
Evento 112. No tocante à Disafe, a duplicata apontada
também foi arrolada na relação de credores.

No Evento 162 o Banrisul veio aos autos comprovar
o estorno de valores às Recuperandas, bem como juntar o
comprovante de exclusão do nome das mesmas junto aos
órgãos de proteção ao crédito. Por fim requereu que as
intimações fossem realizadas exclusivamente em nome
de Luiz Henrique Cabanellos Schuh, OAB/RS nº18.673.

O Município de Novo Hamburgo, no Evento 166,
protocolou manifestação referente à intimação
determinada na decisão que deferiu o processamento da
Recuperação Judicial (Evento 28), informando a existência
de débitos perante o fisco municipal que estão pendentes
de regularização.

O Banco Bradesco, no Evento 169, manifestou-se so-



bre o edital do artigo 66, §1º, inciso I, da LREF, nada
opondo à realização da venda do ativo, “desde que seja a
totalidade dos recursos obtidos com a venda, destinada
ao pagamento dos credores no processo recuperatório.”

No Evento 170 as Recuperandas apresentaram o
seu Plano de Recuperação Judicial, requerendo a
publicação conjunta dos editais do artigo 7º, §1º, artigo 52,
§1º e artigo 53, parágrafo único, todos da LREF.

Sobreveio despacho no Evento 172 recebendo o
Plano de Recuperação Judicial apresentado, eis que
dentro do prazo legal. Restou autorizada, também, a
publicação conjunta dos editais do artigo 7º, §1º, artigo 52,
§1º e artigo 53, parágrafo único, todos da LREF, bem como
foi deferida a expedição de novo ofício ao SERASA para
cancelamento das inscrições pertinentes a débitos junto
ao Banco Bradesco e à empresa Disafe Ind. Com. Impor.
Prod. Segurança Ltda. Por fim, quanto à manifestação do
Banco Bradesco do Evento 169, foi dada ciência pelo juízo
da anuência do credor e, quanto à manifestação do
município de Novo Hamburgo no Evento 166, foi dada
vista às Recuperandas e à Administração Judicial.

No Evento 182 foi disponibilizado o ofício ao SERASA,
determinado no despacho do Evento 172. A
Administradora Judicial, no Evento 184, apresentou minu -

ta do edital conjunto, informou estar ciente da
manifestação do município de Novo Hamburgo no
Evento 166, bem como que estava aguardando as
considerações das Recuperandas sobre os valores
indicados pelo Ente Público e, também, que houve o
decurso do prazo do Edital do Evento 154, sem objeções.
O Ministério Público, Evento 186, deu ciência da decisão
do Evento 172.

No Evento 188 houve despacho determinando a
publicação do edital conjunto do aviso do artigo 53,
parágrafo único, e do artigo 7º, § 1º c/c artigo 52, §1º, todos
da Lei 11.101/2005, conforme minuta do Evento 184,
ANEXO2, o qual foi publicado no Evento 189.

Por fim, no Evento 191 manifestou-se o banco
Bradesco não se opondo à alienação do ativo e
requerendo, caso deferido o ato, que ocorra mediante
prestação de contas pelas Recuperandas e
Administradora Judicial.
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