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As Recuperandas vieram aos autos, no Evento 249,
informar que protocolaram o ofício nº10013420030,
expedido no Evento 182, junto ao CDL. Na mesma
manifestação, requereram, também, a prorrogação do
prazo das suspensões e da proibição previsto no art. 6º, da
Lei nº11.101/05, por mais 180 dias a contar de 30/03.2022.

No Evento 251 sobreveio despacho dando ciência dos
relatórios protocolados pela Administração nos
incidentes, bem como foi dada vista a esta sobre o
requerimento de prorrogação do stay, formulado pelas
Recuperandas.

A Administração Judicial se manifestou no Evento
254, nada opondo à prorrogação do prazo previsto no
artigo 6º, §4º, da LREF, bem como apresentou minuta do
edital do art. 7º, §2º, do referido diploma legal, e informou
que houve somente uma habilitação de crédito
administrativa, promovida pelo Itaú Unibanco S/A, a qual
não foi acolhida ante a ausência de documentos
comprobatórios.
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Houve despacho no Evento 256, o qual determinou
a publicação do Edital do art. 7º, §2º, da LREF, abrindo-se a
fase de habilitação/impugnação judicial dos créditos, bem
como o prazo de 30 dias para objeções ao Plano de
Recuperação.

Foi acolhido, também, o requerimento de
prorrogação do stay period, contados a partir de
30.03.2022, ou até a apreciação pelo juízo do resultado da
AGC. Por fim, foi determinada a intimação das
Recuperandas para prestarem contas da situação do
procedimento da venda direta do imóvel matriculado sob
o nº22.221 do Registro de Imóveis de Gramado.

No Evento 269 sobreveio despacho corrigindo, de
ofício, erro material quanto a data de início da contagem
do stay period e, no Evento 282, manifestou-se o
Ministério Público dando ciência do teor da intimação do
despacho do Evento 256.
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