
Governo Municipal

Construindo

Carazinho Para Todos
OI. n' 225/11 - GPC Carazinho, 1" de setembro de 2011.

Excelentíssima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 119/11

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto

de Lei nO 119/11, desta data, o qual Autoriza o Município aprovar projeto de constru-

ção da Empresa Nestlé Brasil Ltda., para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

O Executivo relerenda as razões expedidas no pedido dá empresa

Nestlé Brasil Ltda., cópia em anexo, onde a referida empresa informa que irá cons-

truir uma nova fabrica para industrialização do soro de leite, com investimento de

cinquenta e dois milhões de reais e com isso gerará novas vagas de emprego no

Município.

Anexamos cópia da Carta de arrematação e do protocolo junto ao Car-

tório de Registro de Imóveis.

IMO

Atenciosamente,

'I )c. í 1U\1

",,,,",u.~
"'"'.'""., ol lc; 30'



PROJETO DE LEI N.O 119, DE 1° DE SETEMBRO DE 2011.

Autoriza o Município aprovar projeto de
construção da Empresa Nestfé Brasil Ltda.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a emitir aprovação de projeto de
construção e respectiva licença de uma obra de nova fábrica de industrialização do so-
ro do leite da empresa Nestlé Brasil LIda, localizada no Distrito Industrial Carlos Augus-
to Fritz, aceitando-se como comprovação de titularidade a Carta de arrematação expe-
dida pelo Poder Judiciário em favor do Requerente arrematante, devidamente protoco-
lada junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo Único. Esta Lei suspende temporariamente e para fim especí-
fico a aplicação do artigo 20, inciso II da Lei Municipal 4356/92 - Código de Obras do
Município de Carazinho.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2011.

IMO



,

---------------------------------

Ao
Poder Executivo
Município de Carazinho
Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Allton Magalhães

REQUERIMEN~O

I
I

NESTLÉ .SUL - ALIMENTOS! E BEBIDAS LTDA, pessoa juridica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n6. 11.05\.859/0001-46, localizada na Rua

Empresário Agnello Senger sln, sala 02, Distrito Ilndustrial, deste municipio, vem à
presença de Vossa Senhoria, dizer e requerer o que kegue:, ,

A empresa está instalada nas dependências da antiga fábrica da Parmalat
i

do Brasil SIA. Ocorre que através de arrematação judicial, a Nestlé adquiriu a posse

direta dos imóveis da empresa Parmalat. Com isto, irlstalou-se nesta cidade.

I
Com a necessidade de ampliar as ati~idades a NesUé i;á construir uma

I
nova fábrica, para industrialização do soro de leite"atualmente importada pela NesUé.

, I
Com a construção da nova Fábrica ~ Nestlé fará um investimento no

município em torno de R$ 52.000.000,00 (cinqüent~ e dois milhões de reais). Com o
I

funcionamento da nova Fábrica, a projeção, do ICMS a recolher será de 3.796.376,00

(três milhões, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e seis reais). Ainda,

deve-se deixar claro, que o referido investimento irál gerar novas vagas de emprego, já

no primeiro ano de funcionamento do referido projeto.

. I
Para iniciar a construção, necessita-se Ida licença expedida pela Prefeitura

Municipal de Carazinho. Os requisitos parai a obte~ção da autorização foram em sua
, I

totalidade atendidos, em conformidade com o que dispõe a legislação municipal
,

pertinente ao assunto vide Lei 4.356/92 (Código de ;Obras do Municipio de Carazinho),

I
, .

I
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com exceção de uma das condições impostas peja illegislaçãO: a autorização somente

sera concedida mediante solicitação do proprietário do imóvel.

i
O Código Civil Brasileiro disciP'lina que

l'
a propriedade de bens imóveis se

opera com o registro, que nada mais é do que a averbação da transferência de
propriedade no Registro de Imóveis. ,

,
Ocorre que, os imóveis de propriedade da originária Parmalat, e

arrematados pela Nestlé, possuem grava~es em Isuas matrículas, contra a antiga

proprietária, o que ocasiona restrições à, averbação da carta de arrematação na
matrícula do imóvel. I

Desta forma, impende destacar, que jál fora requerido perante a Comarca

de São Paulo, o aditamento da Carta de ArrematJção, a fim de que seja a mesma

considerada título hábil a registro no Cartórib de Rehistro de Imóveis, independente da
. I

existência de qualquer outro registro ou averbação na matrícula dos imóveis, em
I

especial o sobredito arrolamento fiscal, tendo em vista o disposto nos artigos 64, 330 da
I

Lei n°. 9.532/97, 60, parágrafo único e 14.1, 11dalLei 11.101/05'. Porém, o referido
,

pedido ainda não fora analisado pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações

Judiciais da Comarca de São Paulo, conforme docuri,entos anexos.

Desta forma, devido à urgência da construção da nova área, que é

requisito para a atividade de distribuição de produtos da Nestlé, solicita-se a este órgão

i
1 Ar!: 64 A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens ldireitos do sujeito passivo sempre que o valor dos
créditos tributários de sua responsabflidade for superior a tlinta por cento do se'u patrimônio conhecido

r~ . . I. . . .
~ 3

0

A partir da data da notlficaçao do ato de arrolamento, mediante entrega de cópia do respectivo tenno, o proprietário dos bens e
direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou onerá-los, deve comunicar o fato à unidade do órgão fazendário que jurisdiciona o
domicílio tributário do sujeito passivo, I .
Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienaçào judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do
devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único, O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e n1io haverá sucessão do arrematante nas obrigaçôes do'
devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no ~ 12 do art. 141 desta Lei.
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das
modalidades de que trata este artigo: ,I '

r~ I
11- ° objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e nM haverá sucessão ido arrematante nas obrigações do devedor, inclusive
as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de aCidentes de trabalho,

I

i
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executivo, a expedição de uma nova norma municipal, .que venha a suspender a

prerrogativa do disposto no artigo 20 do Código de Obras deste município, onde lê-se:

Art, 20 - Para a aprovação do prdjeto arquitetônico e/ou licenciamento da
construção ou de regularização de obra, será necessária a apresentação da
seguinte documentação: í
I - Requerimento padrão expedido pelo protocolo da Prefeitura Municipal.
assinado pelo proprietário ou responsável técnico da obra. solicitando
aprovação de projeto e/ou licenciamento ou regularização de obra;
II - Certidão de matrícula atualizada do imóvel, fornecida pelo Registro de
Imóveis, com data inferior a 30 dias;jtoda a edificação deve ser executada em
lote único, devendo a área ser previamente unificada quando constituida por
mais de um lote; é de responsabilidade do responsável técnico da obra e do
proprietário a localização do terreno e implantação da obra.

Tal prerrogativa, já foi suspensa eJ 2010, quando foi efetuada uma

ampliação da área administrativa da empresa confor~elei municipal, transcrita abaixo:

. I
lEI MUNICIPAL N°. 7.207, DE 28 DE JULHO DE 2010

!
Autoriza o Município aprovar o projeto de

construção da Empresa Nestlé Brasil LIda

o PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL. ' . I

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgou a seguinte Li:ii: : I ,

Art. e. Fica à Poder Execulivo autorizado a emitir aprovação de
projeto de construção e respectiva licença de uma obra de ampliação da área

_ administrativa da empresa Nestlé Brasil LIda, localizada no Distrito Industrial
Carlos Augusto Fritz, aceitando-se Como comprovação de titularidade a Carta
de arrematação expedida pelo Poaer Judiciário em favor do Requerente
arrematante, devidamente protocolad~ junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo Único. EstJ lei suspende temporariamente e para fim
específico a aplicação do artigo 20, ihciso 11da Lei Municipal 4356/92 - Código
de Obras do Município de Carazinho,i

, I
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor,na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2010,

I
Conquanto, impende salientar que como a lei suspendeu temporariamente

I
a aplicação do artigo 20, inciso 11 da Lei Municipal' n°. 4.356/92 (Código de Obras do

Municipio de Carazinho), a empresa está necessita~do uma nova construção, para que,
mantenha e prossiga com suas ativid.ades,. de forma que não deseja ficar na



tos e [Bebidas LIda.

I

Nestlé Su - .

I

I
I,

I
dependência da resolução das restrições, ei's que d~ fato já está operando no imóvel,

fabricando e comercializando seus produtos normaJ~ente, eis que de falo é proprietária
,

do imóvel e por mero impedimento procedimental 'não operou-se a transferência de,

direito da propriedade, e já solicitou o aditamento da Carta de Arrematação à Comarca

de São Paulo, conforme exposto alhures. I
,

Nestes termos, requer a Vossa Senhoria o déferimento do pedido supra, sendo

promulgada nova norma municipal, no intuito de sus~ender temporariamente o disposto
i .no artigo 20, inciso 11do Código de Obras do Município, reiterando os cumprimentos a

este órgão e agradecendo pela sempre cordial atenção.

I
CJrazinho/RS, 29 de agosto de 2011.

I

•.,
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO ' I
FORO CENTRAL CíVEL :
I' VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes sin°, Sala 1608, Centr0l. CEP 01501~900, Fone: 2171-6505, São
Paulo-SP - E-mail: splfalencias@tjsp.jus.~r

!
.):;~.0DES'PACHOli?;;?:1m;1\,'{;~j;'S>.:;' tü\ t.

Processo nO:

Classe - Assunto:
Requerente:
Requerido:

0068090-90.200S.8.ió.OOOO i
Recuperação Judicial - Administração judicial,
Parmalat Brasil SfA - Indústria de Alimentos
Parmalat Brasil S/A -Indústria de Alirrlentos

1- Fls. 13680: informe-se.

Jniz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Carnia Costa

I
CONCLUSÃO I

Em 20 de junho de 2011, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de
Direito, Dr. Daniel eachia Costa. Eu,,__ -:- __ , escrevente técnico
judiciário, subscrevi.

Vistos.

i
2,-. Fls. 13681: diante da informação doiadministrador judi,cial, oficie-se ao juízo

traballiista a fim de que promova a regular habilitação do crédito, nos termos da lei.

!
3- Oficie-se novamente ao Banco, do Brasil para que encaminhe aos autos os

comprovantes de depósito dos honorários do administraddr judicial, conforme requerido a fls. 13685,
iteml6. I

4- Conforme requerido pelo administrador judicial à luz da petição de fls. 13578/13581,
determino a intimação da recuperanda para quei efetue o pagamento do credor trabalhista Paulo Ivan
Gerlack. :

i I
5- Fls. 13584/13588: diante da manifestação do administrador judicial, oficie-se ao juízo

da Vara do Trabalho de IpiaúIBA, determinando que proceda a regular habilitação do crédito.

6- Dê-se ciência à recuperanda da!suspensãl do processo que corre perante o juízo da 23"
Vara da Comarca de Garanhuns. ! I. .

7- Fls. 13597: oficie-se ao juízo da 2a do Foro Regional de Sarandi, com as informações
prestadas pelo administrador j~diCial a fls. 1~685 (item 5)'1 .' _ ..

8- fls. 13600: mdefiro o pedido do' credor, !los termos da mamfestaçao do administrador
judicial (fls. 13685 - item 6). I

9- intime-se a recuperanda para, que ke m3;nifeste nos termos requeridos" pelo
administraàor judicial no ite~ 7 da manifestação de fls. 13'685'.

10- Diante da concordância do adminisJadqr judtcial, defiro o pedido da 'Nestlé e
determino o aditamento da carta de arrematação da UPI Catazinho para que fique constando ',onúmero de

I
p;rocesso nO0068090-90.2005.8.26.0000 -11, 1



1]- Fls. 13692: informe-se.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADJ DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO I
FORO CENTRAL cíVEL, I
I' VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

,~ Praça João Mendes_sino, Sala 160.8, Centro'- CEP 01501-900, Fone: 2171-6505, São
Paulo-$P - E-mai!: splfalencias@tjsp.jus.br

cada matrícula de cada imóvel dos postos de captação de leit1e (conforme item 1 de fls. 13624).

I
!

fls. 2

I

12- Fls. 13697/13718: digam o administradJ judicial e o MP.,
13- Fls. 13719: anote-se o pedido de reserva)

; I
14- Fls. 13720: diga o administrador judicia~.

Int.

São Paulo, 20 de junho de 2011.

I

I
P:rocesso n° 0068090-90,2005.8.26.0000 - p. 2
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DEMAREST
S"ALMEIDA

.' .1' _ . ~dVD~Qdo.

EXCELENTlsSIMO SEN~OR DOlJTOR JUIZ DE DIREITO DA l' VARA DE FAL~NCJAS E

. RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA ,COMARCA DA CAPITAL. SP,

I

."
';'-,.
~

~
p
~i ~

Autos nO OOO.OS.0680DOf ;

I ~. • F
NESTLE BRASIL LTOA. ('Nsstlélt

), por seus advogados, rllas autos da. o

Recuperação Judicial de PARMALAT BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE ALiMENTOS, EM
. _ i ~ _

RECUPERAÇÃO JUDICiAL, na qualidade de adquirente da Unidade Prod~a Isolada de
o , , J

Carazinho ("UPI CaraZin~o"), vem, respeitosamente, à presença de Vossa E~elênCia,opor

Embargos de Declaração canlra a r.decisão de fls., pelas razões a seguir a~uladas:
I
I .

I. A DECISÃO EMBARGADA

. . I
Como se" vê de fls,' 13.618/13.663, a Nestlé requereu que esse MM. Juizo. I

detennlnasse a retificaçâo da Carta de Arrematação expedida em razão da aquisição,
I i

nesles autos, da UPI Carazinho para que nela constasse, expressamente:
I II I

1. o número de cada matrícula de cada imóvel dos Postos de captação de Leite, a. i .
saber: (i) Glruã ':RS: Matricula nO 12839 do Cartório de Registro de Imóveis de

Giruã-RS; (ii) Augusto Pestana -RS: Matrícula nO 2.205 do Cartório de Registro de
I

Imóveis do MuniC1ipiode'~ugust~ Pe&ta~a. Comarca. de I~uí - RS; (Ui) Casca -RS:

MolrJcuJa nO11.167 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Casca .RS;
I' _, .

I . .
(iv)' Boa Vista di Burica.RS: Matricula nO260 do Cartório. de Registro de Im(óveiS

I . .
~o Pl!uk•• Iw. Pedf050 d~MorileS, 1.201 - Cef1tIOC",tturalOhuke "05419-001 _T~I.(li} 3356-1800 _fax (11) 3356-1700

Rua Uberoiladal'Ó, 425,270 andar- 01009-905 - Te!.(11)3356--1800- Fax (11j3356-17oo. .
Ú!rnillrlóls.Av. Dr.,José Bon~lo Coutinho Nogueira, 150,4" andar 13091-611 • Tel.(19) 3123-4300 _Fax (19) 3123,4302

Brasnia. EdlfldoGetleral A!l!ncastro SEPSEQ,702l902.4<'andar Bloco 8- Asa Sul- 70390-025 -Te!. (61)3243-1150- Fax (61) 3243-1153
RiodeRl'leiro • Av.RIoBranco, 1 • 6"andar- Sala 601 - 20000-003 - Tel (21)3723-9800 -Fax(21) 3723-98.22 SPIi 7468142 v1,

www.demarest.com.br

http://www.demarest.com.br
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I
d~ Município de isoa Vista do Buricá; Comarca de Três. de Malo-RS; (v) São

Paulo das Missões .;RS: Matrícula n° 4.073 do Cartório de Registro de Imóveis do,
, .

MunicIpio de São Paulo das Missões, Comarca de Campinas das Missões ~RS e. I. I

(vi) Xanxerê -59: Matric,ula nO 16.2~2 do Cartório de Registro de Imóveis de

XSiflxerê-SC; I

li. . que a alienante e: proprietária de todos 05 Postos de captação de leite é a Parmalat

SA Indústria deAlimenlos, CNPJ/MF n' 89.940.878/0001-10, sendo que os demais
I

CNPJ indicados na Carta .de Arrematação dizem respeito a antigas filiais igualmente
I

englobadas nesse Frocess~ de Recuperação Judicial;

iH. que a Carta de !Arrematação é tituio hábil a registro imediato nos Cartórios de

Registro de Imóveis, independente da existência de qualquer outro registro ou .

averbação -na m?ltrlcula dos imóveis, em especial o sobredito arrolamento fiscal,
. I

tendo em vista oi quanto disposto nos artigos 64, ~ 3°, da Lei nO 9.532/97 e 60, ~

único e 141, 11,da Lei nO 11.101/05.
!
i

Determinada a manifestação do D. Administrador Judicial, não houve
,

qualquer resistência, disFordâncla ou mesma obselVação quanto ao pleito. Limitou-se o D.

Administrador a consigl')ar "Nada a opor quanto ao requerido pela Nestlé Brasil Ltda.,
. I

alTematante dos bens da falida~ (fis. 13.686/13.686).
. !

I,. .
. Eis qúe, então, Vossa Excelência proferiu a decisão, nos seguintes termos

I ,
que interessam para ess1es Embargas:

,

. ;~ ..)DiJnte da c~ncordã"'cja do administrador judicial, defiro o pedido da
Nestlé Ie determino -o aditamento da carta de arremataçlJo da UPI
Carazinho para que fique constando o número cada matrícula de cada
im6velaos postos de captação de leite (conforme ítem 1 de fls, 13.624)."

I
!

No entanto, com a devida vênia, a decisão padece de omissão, porquanto
I

náp apreci21dos todos os pedidos formulados na petição de fls. 13.618/13.663, omissão essa. .
que urae ser sanada p01 meio do acolhimento desses declaratórios:

11. OMIS!?,
. I

~ P'õulo _Av. Pedrosode,Moraes, 1.201 • Centro Culrural Ohtake- 05419-<001 - Tel. (11) 3356-1800- FaK(11) 3355-1700
Rua Ubero BadarÓ,42Sj 27"andar-Ol009--905 - T~1.(lI) 3355-1800 _FaK(11) 3355-1700

, . CamplMs_Av. Dr.José80nlfácloCcuMhoNoguelr.i, 150, 4° andar 13091-611 - Tel.(l9) 3123-4300. FaK(19) 3123.,4~2
Brasni~ - Edilkio Genefal Alencastro SEPS Eo, 7P2I902. -40~ndar Bkx:o B - Asa Sul- 703!JO.OlS - TeI. (61l3243-1150 _FaK(61) 3243-1153

Rio deJanelro.A~. Rlollr.anco, 1.& andar - 5ola601- 20090-003 -Te!. (21) 3723-98oo-FaK (21}3723-9822 SPII 75766.5.5 vI

I. i www.demarest.com.br
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DEMAREST
.lfALMEIDA
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3I,
I
I .

A decisão lê omis,sa porque, a despeito de ter deferido a retificação da Carta
.' !. . .

de Arrematação 98 UPI parazinha para nela con~tar o número da matrícula dos postos de

captação de leite, não apreciou os pedidos "jj" e "jjj" da petiç,êo de' fls. 13.618/13.663.. ,

i,
Conforme j acima, pleiteou-se também a retificação da carta para que dela,

constasse expressamente que (i) a alienante e proprietária de todos os Postos de captação

de leite é a Parrnalat s.h. Indústria de Alimentos, CNPJIMF nO 89.940.878/0001-10, sendo. I .

,que os demais CNPJ in;dicados ~a Carta de Arrematação dizem respeito a antigas filiais

igualmente englobadas jnesse Processo de Recuperação JUdici~J e (U) que a Carta de

Arrematação é título hábil a registro imediato nos Cartórios de Registro de Imóveis,
i

independente da existência de qualquer outro registro ou averbação na matrfcula dos. ,, ,
imóveis, em especial o sobredito'arrolamento fiscal, tendo ,em vista o quanto disposto nos, .
artigos 64, ~3°, da Lei n~9.532i97 e60, ~únicoe 141, 11, da Lei nO11,101/05.
. I.

;

I
I
i

A retifica~o (i) acima é necessária dada a exigência formulada pelo Cartório
I

de Registro de Imóveis da Comarca de Casca -RS, a qual provavelmente será reiterada nos
I '

outros registros imobiliá~os competentes,
i
i

Até porque, conforme demonstrando nos Embargos de Declaração, na

realidade foi a própria. matriz da Parmalat (Parmalat S:A. Indústria de Alimentos; CNPJ/MF. I
nll 89.940.878/0001.10),1 que alienou, por meio leilão em propostas fechadas, todos os

I
p0l!tos de captação de I~ite, sendo que os demais CNPJ indicados na Carta de Arrematação

dizem respeito a.antigasífiliais que foram extintas, e, ainda assim (ii) estariam englobadas na

Recuperação Judicial nb âmbito! da qual foi realizada a alienação da UPI Carazinho, na,
medida em que constituem tão somente de .filiais da empresa recuperanda, semI .
personalidade jurídica p~6pria,

I

i
No tocante ao pedido (fi),. acima, a retificação é necessária porque os,

registros imobiliários se recusam expressamente a registrar o titulo em razão do arrolamento,
. I ' ,

'fiscal levado a efeito pela Receita Federal. Argumenta-se, erroneamente, que o
I .

cancelamento do registro do arrolamento' somente seria possfvel mediante um titulo hábil
i .

. para tanto, o qual, no en!tender dos Cartórios, não é a Carta de Arrematação;

. . I ~ .,. .
.' -.

i
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Contudo, também como demonstrado na sobredita 'petiça'o, o arrolamentoI . .

fiscal não é medida constritiva e, ainda que fosse, sua existência não impede a alienacão.da

.UPI Carazinh~ e muito I menos ~ registro de sua ,aquisicão no Cartório de Registro de
. Imóveis. I

I
De .outra banda, cumpre ressaltar que a exigência igualmente não subsiste. I . .

porque, nos termos dos artigos 60, parágrafo único e 141, 11da Lei nO11.101/05, a alienação
I

de ativos ou de unidades produtivas isoladas realizada por meio de propostas fechadas _,

como foi o caso da alienação da UPI' Carazinho - isenta o adquirente de qualquer ônus
I' .

advindo de sucessão das obrigações do devedor.

I .
Em outra~ palavras, ainda que o arrolamento fiscal tivesse nature;za

constritiva, o fato é a que a UPI Carazinho foi adquirida pela Nestlé sem qualquer ônus ou
I .'

.gravame, já que se tratou de operacão de alienação de ativos abarcada nos artigos 60,, . .
parágrafo.único e 141, II :da Lei nO:11.1 01/05,

I I
.Assim, em vista dessas considerações e para evitar maiores delongas, que. I I

colocam em risco a operação, é de rigor que a Carta de Arrematação seja igualmente
. I ~ •

aditada, a fim de que nela conste expressamente que a Carta de Arrematacão é título hábil. .,
para registro,' independente' -da existência de qualquer outro registro ou averbacão 'na

I
matrIcula dos imóveiS: em especial o sobredito arrolamento fiscal, de forma a viabilizar a
efetiva .prova da transmissão ,da propriedade à Nestlé.I . .. I

Res~alte1e que tais retificações nlo Implicam qualquer alteração ou

mesmo inovação no quanto já processado e decidido nestes autos. Em outras,
palavras, inexiste óbice para o acolhimento dos pleItos fonnulados pela Nestlé, os

quais visam tão somente a viabilizar a concretização de seu legitimo direito de

registrar os imóveis qu.e licitamente adquiriu nesta Recuperação Judicial.

Por fim, tlndo em vista que o D. Àdministrador Judicial já concordou co~ a
I .

integralidade dos pedidos formulados pela Nestlé (fls. 16.686/13.886), entende-se
desnecessária nova oi~iva para a apreciação destes' Emi)argos de Declaração, que,
objetivamsomentea sOlição da omissãoaponta?
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. Diante -de todo o exposto, a Nestlé requer se digne Vossa Excelência a

acolher estes Embargoslde Declaração, a fim de sanar a sobredita omissão, apreciando-se,
e defetindo':'se os pedidçs (ii) e (lii) da palie,ão de fls. 13.618/13.663, retificando-se a Carta

de Arrematação da UPI Carazinho na forma,como pretendida, de modo a permitir o integral.- i .

resguardo de seus direitos.

I

I
. I '.
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