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O Banco Itaú Unibanco S.A. veio aos autos, no Evento
199, requerer a juntada de procuração e
substabelecimento, bem como que todas as intimações
sejam direcionadas a Juliano Ricardo Schmitt, OAB/RS
nº99.963A. No Evento 200 houve a juntada, pela
Administradora Judicial, do seu relatório mensal de
andamentos processuais.

No Evento 203 houve despacho dando ciência dos
RMA’s apresentados pela Administradora Judicial, bem
como a determinação do cadastramento do Banco do
Brasil e seu respectivo procurador. Foi determinado,
também, a expedição de ofício ao SERADA solicitando o
cancelamento da inscrição da Recuperanda. Por fim, foi
recebida a objeção apresentada pelo Banco Bradesco S.A.
ao Plano de Recuperação Judicial, na forma do artigo 56,
da Lei nº11.101/05, e foi dada prévia vista desta às
Recuperandas e ao Administrador Judicial, devendo este
último, se fosse o caso, sugerir data, hora e local para a re -
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alização de AGC, indicando a forma de sua realização, e foi
intimado o MP.

O Ministério Público deu ciência da intimação no
Evento 214, nada opondo ou requerendo. No Evento 215
houve a expedição de ofício ao SERASA, na forma
determinada no despacho do Evento 203, ficando
determinado às Recuperandas, no Evento 2016, o seu
encaminhamento.

No Evento 227 a Administração Judicial deu ciência
da objeção apresentada, requerendo fosse autorizada a
apresentar sugestões de datas para a realização de AGC
após o encerramento do prazo para apresentação de
objeções, tendo em vista a possibilidade de novas
manifestações nesse sentido. Por fim, requereu a
certificação, pelo Cartório, quando do decurso do prazo
para apresentação das objeções.

As Recuperandas, no Evento 228, deram ciência da
objeção oposta pelo Banco Bradesco S.A., informando
estarem em contato com a instituição financeira para
esclarecimentos sobre os pontos impugnados e, ao final,
requerendo fosse certificado nos autos o termo final do
prazo referido no artigo 55, da Lei nº11.101/05.

Sobreveio despacho no Evento 231 determinando
que, em que pese a objeção apresentada pelo Banco
Bradesco ser tempestiva, ainda não ocorreu o termo de



início para objeções ao Plano de Recuperação, razão pela
qual foi reconsiderada parcialmente a decisão do Evento
203 e dispensada a manifestação das Recuperandas e
Administração Judicial, as quais serão colhidas após
transcorrido o prazo para objeções, sobre todas as que
forem porventura apresentadas, assim como considerou
precipitada a marcação de assembleia de credores nessa
fase do processo.

Ainda no despacho do Evento 231 foi determinada a
certificação da efetiva publicação no DEJ do Edital do
Evento 189, sendo a data da publicação o termo inicial do
prazo de 15 dias para a apresentação pelos credores de
suas habilitações ou divergências administrativas quanto
aos créditos arrolados, diretamente à Administração
Judicial. Findo o referido prazo dos credores, restou
determinado à Administração Judicial apresentar no
prazo de 45 dias corridos seu relatório da fase
administrativa, fazendo ainda publicar o Edital do Art. 7º,
§2º, da LREF, sendo este o prazo inicial para o trintídio de
objeções ao Plano de Recuperação, e também para a
abertura da fase de apuração e classificação dos créditos
sujeitos, podendo os credores apresentarem suas
impugnações contra a segunda relação de credores. Por
fim determinou o cadastramento de todos os credores e
procuradores que assim postularam nos autos.




