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DESPACHO/DECISÃO

Vistos.

1) Diante do decurso do prazo de de dez dias sem qualquer oposição, consoante disposto no artigo 903, §§ 1º e 2º,
do Código de Processo Civil, expeça-se a carta de arrematação, com o respectivo mandado de imissão na posse/mandado de
entrega em nome dos adquirentes dos bens da massa falida, nos termos do artigo 903, § 3º c/c artigo 901, §§ 1º e 2º, do referido
diploma legal.

2) Ainda, em prosseguimento, procedo as intimações:

a) da administração judicial para que se pronuncie acerca da manifestação do Sr. Leiloeiro no Evento 237, em cinco
dias;

b) do BANCO DO BRASIL e da ATIVOS/SA – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para que,
também em cinco dias, esclareçam se a cessão entre eles celebrada contemplou a integralidade dos créditos sujeitos à falência.
Para tanto, cadastre-se a ATIVOS/SA – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS no cadastro processual.

3) No mais, diante da manifestação da administração judicial e visando evitar eventual futura alegação de nulidade e
oportunizar o amplo contraditório, em isonomia com os demais credores da massa falida, reconsidero a decisão anterior (Evento
216), no que tange ao pedido de restituição formulado pelo Itaú Unibanco de forma incidental, intimando a referida instituição
financeira para ajuizamento de incidente autônomo de restituição, na forma de legislação vigente,em 10 dias.

4) Diante do pleito formulado no Evento 213 e os termos do artigo 7º-A da Lei 11.101/2005, instauro incidente de
classificação de crédito público e determino a intimação eletrônica da Fazenda Nacional para que, em 30 dias, apresente
diretamente ao administrador judicial a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da
classificação e das informações sobre a situação atual.

5) Sem prejuízo, intimo o Sr. Leiloeiro para aprazar datas para alienação dos imóveis arrecadados, com observância
das prescrições da Lei 14.112/2020.

Oportunamente, voltem conclusos.
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