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EDITAL
MARIA HELENA  RONDON    LUZ,    REGISTRADORA   DA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA  CAPITAL,  NA   FORMA   DA  LEI.  
FAZ saber que na forma do artigo 26, Parágrafo 4º da Lei 9.514, de 20/11/1997 e 
do artigo 2º, item 6.8.22 do Provimento nº 26/2013-CGJ/MT, este Serviço Registral, 
vem intimar o Sr. EDSON OLIVEIRA DE SOUZA, para comparecer a este 
Serviço, na Avenida Isaac Povoas, n.º 1010 – Centro Norte, de segunda à sexta-feira, 
das 09:00h às 17:00h para no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 
última publicação deste em um dos jornais de circulação diária, cumprir as obrigações 
contratuais relativas aos encargos vencidos, do contrato de fi nanciamento imobiliário 
celebrado perante a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de nº 855550683023-
6, matrícula nº 73.508, imóvel situado na Rua 06, nº 27, Quadra 15, Residencial 
Coxipó, Cuiabá/MT, com dívida no valor de R$ 2.782,18 e valor dos emolumentos 
de cobrança e intimação de R$ 465,64.  O não pagamento do débito garante o direito 
de consolidação da propriedade plena do imóvel em favor do credor fi duciário, nos 
termos do §7º, do art. 26, de Lei nº 9.514/97. Dado e passado, nesta cidade de Cuiabá, 
capital do Estado de Mato Grosso, a Treze (13) dias do mês de Abril (04) de Dois Mil 
e Dezoito (2018). 
Eu,                                    Maria Helena Rondon Luz, conferi e assino. 

MARIA HELENA RONDON LUZ
NOTÁRIA E REGISTRADORA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 
DE BARRA DO GARÇAS – MT JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍ-
VEL EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA PRAZO: 20 DIAS 
AUTOS N.0 7097-03.2016.81 1 0004 - código 227087 ESPÉCIE: 
Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa-
->Procedimentos >Procedimento de Conhecimento->Processo de 
Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABAU PARTE AUTO-
RA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO PARTE RÉ: AG-
NALDO MARTINS CABRAL JÚNIOR; BRASILEIRO, solteiro, portador 
do RG 24218502 SSP/MT CPF: 047.238.491 -06. FINALIDADE: CITA-
ÇÃO da parte ré acima qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 
resumo das alegações constantes da petição inicial e do despacho judi-
cial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte 
autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 81.456,44. 
Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos moni-
tórios ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida 
fi cará isenta de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e 
nem a interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de 
pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo 
rito de execução adequado. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. Determino 
a citação por edital do requerido, conforme disposto no despacho de 
fl s .101. Após, abra-se vista ao autor para manifestação. Expeça-se o 
necessário. Cumpra-se. “Barra do Garças - MT, 8 de março de 2018. 
Matilde Vieira Castro Gestor (a) Judiciário (a)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Pessoa(s) a ser(em) 
citadas(s): PAULO C. LASKOSKI & CIA LTDA, CNPJ: 14740143000144, 
atualmente em local incerto e não sabido JOCINETE DA SILVA ROSA, Cpf: 
00899281133, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto 
e não sabido PAULO COSTA LASKOSKI, Cpf: 48665444149. atualmente em lo-
cal incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima 
qualifi cado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 
que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar res-
posta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 
afi rmados na petição inicial. Resumo da Inicial: Banco do Brasil S.A., sociedade 
de economia mista, por seus advogados, vem propor AÇÃO ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA em face de Paulo C Laskoski & Cia Ltda, devedor principal, inscrito 
no CNPJ: 14.740.143/0001-44, com sede nesta cidade de Alta Floresta-MT, Jo-
cinete da Silva Rosa, brasileira, casada, empresária, RG: 68912130 SESP/PR, 
CPF: 008.992.811-33, e Paulo Costa Laskoski, brasileiro, casado, empresário, 
RG: 718395 SSP/MT, CPF: 486.654.441-49, fi adores, pelos motivos de fato e de 
direito a seguir aduzidos: DOS FATOS - Em 04 de março de 2013 a primeira re-
querida afi ançada pelos demais, fi rmou junto ao requerente, termo de adesão ao 
regulamento do cartão BNDES sob o nº 117.706.510 no valor de R$ 235.000,00 
(duzentos e trinta e cinco mil reais), além de demais encargos. Ocorre que os 
requeridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos referentes ao aludido 
contrato, sendo que o valor atualizado da dívida até fevereiro de 2014, perfaz o 
montante de R$ 291.996,32 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa 
e seis reais e trinta e dois centavos). Insta destacar que foi encaminhada noti-
fi cação extrajudicial para os executados, notifi cando-os em relação ao inadim-
plemento das parcelas referente ao aludido contrato fi rmado junto ao Banco do 
Brasil, ora exequente. Não obstante o débito decorrente dos saldos devedores, 
também são devidos ao requerente os encargos pactuados e de inadimplemento 
previstos no referido contrato. Nessa medida, esgotados todos os meios suasó-
rios para a obtenção do seu crédito sem sucesso, vem o requerente propor a 
presente demanda. DO REQUERIMENTO Assim sendo, requer: A citação dos 
requeridos para, querendo, contestar a presente, sob pena de revelia, no prazo 
de 15 (quinze) dias. Seja ao fi nal julgada procedente a presente demanda de co-
brança, para o fi m de condenar os requeridos ao pagamento do débito no valor de 
R$ 291.996,32 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e seis reais 
e trinta e dois centavos), acrescida de encargos pactuados, correção monetária 
e juros moratórios até a data do efetivo pagamento, bem como a multa contratual 
estipulada, além de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A produção de todas as 
provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal dos requeridos, 
a oitiva de testemunhas, prova pericial e a juntada de novos documentos, se 
necessário for. Despacho/Decisão: Vistos .Excepcionalmente, DEFIRO a citação 
por edital dos executados visto que as tentativas de citação por ofi cial de justiça 
e correio restaram infrutíferas, conforme se vê às fl s.52, 68, 79 e 92.Havendo 
o decurso do prazo para apresentação de resposta pelos executados citados 
via edital sem suas manifestações, desde já nomeio, como curador especial, o 
douto Defensor Público com atribuições perante a Sexta Vara desta Comarca, 
nos moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser 
intimado pessoalmente para se manifestar no feito. Cumpra-se, expedindo-se o 
necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 
futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no 
lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, di-
gitei. Alta Floresta, 19 de março de 2018 Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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PROCESSO: 1001011-92.2018.8.11.0015 ÓRGÃO: JUSTIÇA ESTADUAL VARA: 4ª VARA CÍVEL COMARCA: SINOP ENTRÂNCIA ESPECIAL DIRETORIA DO FORÚM INTIMAÇÃO Intimação Classe: 
CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015 Parte(s) Polo Ativo: D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR) Advogado(s) Polo Ativo: ROSANE SANTOS DA 
SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO) VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O (ADVOGADO) ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218- O (ADVOGADO) Parte(s) Polo 
Passivo: OUTROS (RÉU) Outros Interessados: ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR JUDICIAL) CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE) MARCOS 
CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A (ADVOGADO) ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO) CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870- O (ADVOGADO) ESTADO DE 
MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE SINOP EDITAL DE INTIMAÇÃO - CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS Artigo 52, §1º da LRE AUTOS N.º PJE 1001011-
92.2018.8.11.0015 (PROCESSO ELETRÔNICO - PJE) ESPÉCIE: Recuperação Judicial-Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Re g ime n t o s -Pr o c e d ime n t o s Es p e c i a i 
s - Pr o c e d ime n t o d e Conhecimento-Processo de Conhecimento-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE REQUERENTE: D.R.F COMERCIAL AGRÍCOLA S.A, inscrita no CNPJ sob nº 
15.108.969/0001- 58 ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: Antônio Frange Junior, OAB/MT 6.218, Verônica Laura de Campos Conceição, OAB/MT 7.950 e Rosane Santos da Silva, OAB/MT 17.087. 
ADMINISTRADORA JUDICIAL: ZAPAZ ADMINISTRAÇAÕ JUDICIAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 24.297.807/0001-04, representada pelo economista Luiz Alexandre Cristaldo, inscrito no 
Corecon nº 1541/MT, ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 200, Salas 104, 105 e 306, Edifício Centro Empresarial, Cuiabá - MT, e-mail: luizalexandre@cristaldo.com.br e atendimento@
cristaldo.com.br. FINALIDADE: Intimar os credores e terceiros interessados, dos termos da presente ação proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de quinze (15) 
dias contados da publicação deste edital, apresentarem ao administrador judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados na forma do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05, e no prazo 
de trinta (30) dias, contados a partir da publicação do edital a que elude o art. 7º, § 2º, da LRF, para que os credores apresentem eventual objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela de-
vedora nos termos do art. 55 da Lei 11.101/05. Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeada ADMINISTRADORA JUDICIAL: ZAPAZ ADMINISTRAÇAÕ JUDICIAL LTDA, devidamen-
te inscrita no CNPJ nº 24.297.807/0001-04, representada pelo economista Luiz Alexandre Cristaldo, inscrito no Corecon nº 1541/MT, ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 200, Salas 104, 
105 e 306, Edifício Centro Empresarial, Cuiabá - MT, e-mail: luizalexandre@cristaldo.com.br e atendimento@cristaldo.com.br onde os documentos da recuperanda podem ser Consultados. RESUMO DA 
INICIAL: “D.R.F COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA ingressou com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Alegam as requerentes, em breve resumo, que no ano de 2012 foi fundada pelo Sr. Dalton Cagnini. 
No ano de 2016, a empresa SPF Partners controlada por Michel Gutnik tornou-se sua sócia. Que a empresa tinha como objetivo vender insumos agrícolas na forma de fi nanciamento de seus clientes, 
produtores rurais que não possuíam recursos próprios para plantar, recebendo commargem de lucro na colheita dos grãos pelos produtores. Ao longo dos anos, foram contratados aproximadamente 20 
(vinte) funcionários para operacionalizar o crescimento da empresa. Que a DRF sempre teve sucesso em conquistar seus clientes e atender o mercado com seu vasto portfólio de insumos. Em seus pri-
meiros anos a DRF teve grande lucro. Ocorre que em 2016, no quarto ano de existência da DRF, iniciou-se uma crise sem precedentes na Agricultura no Brasil, a qual foi amplamente divulgada pelos 
meios de comunicação, cuja mesma se estendeu para o ano de 2017. Referida crise foi oriunda da somatória de um fenômeno atmosférico climático denominado El Niño, com uma das piores crises 
econômicas existentes no Brasil. Cumpre destacar que a crise em apreço foi inédita e imprevisto, causando o aumento da inadimplência, o disparo do custo fi nanceiro bem como uma severa escassez 
de crédito. Referida conjunção de fatores afetou sobremaneira a empresa autora, balançando suas estruturas econômicas. Referida crise atingiu não só a empresa autora, mas também grande parte dos 
agricultores e comerciantes, principalmente na região de Sinop e todo norte do MT, vez que possuíam pouco recurso fi nanceiro disponível e baixo fl uxo de caixa. Outro fato que infl uenciou a crise desen-
cadeada na DRF foi a logística, de forma que o alto preço do frete e as condições das vias, diminuíam suas margens de lucro. Associado a essa prática de mercado destrutiva e as altas taxas de juros 
que a DRF vinha pagando para manter a suas despesas operacionais em dia e não reduzir seu quadro de funcionários, não restou à mesma outra alternativa senão buscar o auxilio do Poder Judiciário 
através da RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Referida medida será essencial para a autora, vez que poderá para renegociar suas dívidas, reorganizar suas contas correntes e fl uxo de caixa e não perder sua 
razão de existir, que é comercializar produtos e serviços de alta qualidade que atendam as necessidades de seus clientes, com respeito ao meio ambiente e propiciando qualidade de vida pessoal e 
profi ssional de todos os seus colaboradores e parceiros. Juntaram aos autos os comprovantes de inscrição na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (DOC. 05); as Demonstrações Contábeis dos 
03 (três) últimos exercícios sociais, contendo: Demonstrações do Fluxo de Caixa e Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa da empresa, com projeção. (DOC. 06); a Relação nominal dos credores ( DOC 
07); a Relação dos empregados, constando as funções e salários (DOC. 08); a Certidão de regularidade da empresa na JUCEMAT, ato constitutivo e atas de nomeação de administradores (DOC. 09); a 
Relação dos bens (DOC. 10); os extratos atualizados das contas bancárias (DOC. 11); as Certidões dos cartórios de protesto (DOC. 12) e as Certidões de ações judiciais e outras (DOC. 16 E 13). Requer 
seja deferido o processamento do presente pedido de recuperação judicial em favor da empresa listada no preâmbulo da presente peça, nomeando administrador judicial e determinando a dispensa da 
apresentação de certidões negativas para exercício normal de suas atividades. a) Diante do exposto, requer seja deferido liminarmente o processamento do presente pedido de recuperação judicial em 
favor da empresa devedora nominada no preâmbulo desta peça, nomeando administrador judicial e determinando a dispensa da apresentação de certidões negativas para exercício normal das atividades 
da mesma. B) Requer seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a empresa devedora, bem como a suspensividade de todas as ações e execuções dos credores par-
ticulares do proprietário da empresa, por força do que dispõe o § 4º e § 5º do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005. C) Requer a Vossa Excelência que declare a sua competência absoluta para analisar e julgar 
as ações expropriatórias do patrimônio da empresa Requerente, posto que o Juízo em que se processa a recuperação judicial é o competente para julgar as causas que envolvam interesses e bens da 
empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de expropriação; D) Requer, seja proibida a retirada de todos e quaisquer bens necessários ao desempenho da atividade da empresa 
requerente, especialmente os recebíveis, matéria prima, estoque, produtos, maquinários e implementos agrícolas, imóveis e veículos, durante o período mencionado no artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, 
bem como seja inserida na publicação editalícia, com fundamento de que todos os bens indicados são imprescindíveis à consecução das atividades produtivas das empresas e são protegidos durante o 
período de suspensão conforme parte fi nal do art. 49 § 3º da Lei 11.101/2005. D) Requer sejam os bens gravados com alienação fi duciária mantidos na posse da empresa devedora enquanto durar o 
presente processo de Recuperação Judicial, vez que tais bens são essenciais à atividade da devedora. D) Requer seja ofi ciada à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que efetue a anotação 
nos atos constitutivos da Empresa Requerente que a mesma passe a ser apelidada EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, fi cando certo, desde já, que a mesma passará a se utilizar dessa designação em 
todos os documentos em que forem signatárias; F) Requer sejam ofi ciados os bancos de dados de proteção de crédito (Serasa e SPC) que foi concedido o benefício da recuperação judicial a devedora 
Requerente, devendo constar esse apontamento em seus cadastros. G) Requer, também, que seja ordenado aos Cartórios de Protesto, a Serasa e ao SPC que retirem todos os apontamentos existentes 
em nome da devedora e do proprietário da Requerente, e seus garantidores de seus cadastros, ordenando, ainda, que deixem de incluir novos apontamentos, com fulcro no art. 6ª e 47 da Lei 
11.101/2005.H) Requer, igualmente, seja intimado o r. representante do Ministério Público da decisão do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, ofi ciando a Fazenda Pública 
Estadual, Municipal e Federal, bem como que seja determinada a expedição de edital, nos termos do § 1º do artigo 52 da Lei n. 11.101/2005. I) Requer sejam os autos despachados sempre em regime 
de urgência, em vista da exiguidade de prazos (150 dias para realização de assembleia), que prevê falência para o não cumprimento no tempo determinado, e para que seja possível a total fi nalização 
do processo, no prazo legal. DECISÃO/DESPACHO ID 12320612 QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL: “Cuida-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com pedi-
do de antecipação de tutela, ajuizado por D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, aduzindo que foi constituída em 2012, com o objetivo de atuar no ramo de vendas de insumos agrícolas, mediante o fi nan-
ciamento da produção rural de seus clientes, de modo que, em suma, realiza a troca de insumos pelo produto da colheita dos clientes, mediante a emissão de Cédula de Produto Rural, a fi m de garantir 
a transação comercial. Ocorre que, após quatro anos da fundação da empresa, em 2016, o ramo da agricultura enfrentou crise econômica sem precedentes, a qual persistiu até 2017, causando aumento 
da inadimplência, disparo do custo fi nanceiro e escassez de crédito, afetando sobremaneira a requerente. Estende, pontuando que, diante de seu baixo capital de giro aliado à ausência de recursos 
próprios para suportar a inadimplência dos clientes, passou a enfrentar difi culdades fi nanceiras e não conseguiu negociar os débitos extrajudicialmente junto aos credores. Sustenta que a preservação de 
sua atividade comercial colaborará para a economia local e conservação de empregos, asseverando, ainda, que é possível o seu soerguimento, com o deferimento do pedido de recuperação judicial, pois 
acredita que a difi culdade enfrentada se trata de situação transitória e passível de reversão, elencando a presença dos requisitos autorizadores, previstos na Lei n.º 11.101/2005. Postula, ao fi nal, pela 
concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na (i) declaração de competência exclusiva deste juízo para decidir acerca de atos expropriatórios envolvendo bens da requerente; 
(ii) suspensão das restrições de crédito e apontamento em nome da requerente; (iii)declaração de bens essenciais à atividade empresarial e impedimento de medidas expropriatórias sobre estes; (iv) 
suspensão do efeito dos endossos emitidos pela requerente, com a consequente inexigibilidade do recebimento dos créditos descritos nas CPR’s endossadas, pelos endossatários e (v) determinação de 
que os bens dados em garantia de alienação fi duciária permaneçam na posse da requerente até o deslinde do feito. Com a inicial, juntou documentos. A requerente comprovou o recolhimento das custas 
judiciais, através dos IDs n.º 11803550/11803665. Foi determinada realização de perícia prévia, a qual aportou no ID n.º 12270664/12270747. DECIDO: 1- DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: 
O artigo 48 da Lei nº 11.101/2005 estabelece os pressupostos para que o devedor possa requerer a Recuperação Judicial e, considerando que a requerente declarou na exordial que exerce atividade há 
mais de 02 (dois) anos; jamais foi falida ou obteve a concessão de recuperação judicial, além do que, nunca foi condenada pela prática de crime falimentar, admite-se as declarações, até porque, nos 
termos do art. 171 do mesmo diploma legal, é crime prestar informações falsas no processo. Ademais, consoante se extrai do Laudo Técnico Pericial constante do ID n.º 12270664, nota-se que a reque-
rente cumpriu as exigências do artigo 51 da citada Lei, apresentando os documentos que demonstram a veracidade das informações prestadas na exordial. Bem assim, de acordo com as informações 
prestadas pelo perito, aliadas aos documentos que embasam a ação, estão satisfeitas as exigências do artigo 48 e 51 da Lei de Recuperação de Empresas. Dessa forma, visando viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-fi nanceira da requerente, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da 
empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial da empresa D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, sociedade anônima 
de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 15.108.969/0001-58, instalada na Rua Colonizador Enio Pepino, nº 6335, Setor 1, Distrito Industrial Norte, em Sinop/MT. 2- DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: 
Nomeio administrador judicial a empresa ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ 24.297.807/0001-04, representada pelo economista Luiz Alexandre Cristaldo, inscrito no Conselho Regional 
de Economia do Estado de Mato Grosso - Corecon n.º 1541/MT, com enderço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2000, salas 104, 105 e 306, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, que de-
verá ser intimado desta nomeação e para, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso (art. 33 da LRE), bem como proceder na forma do artigo 22 da citada Lei. 
Nos termos do artigo 24 da Lei nº 11.101/205, fi xo a remuneração do Sr. administrador em R$ 745.667,35 (setecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) 
que corresponde a 1% (um por cento) do valor total devido aos credores (R$ 74.566.735,66). Assim, determino que a recuperanda proceda ao depósito do adiantamento de 60% (sessenta por cento) 
sobre o total dos honorários, ou seja, R$ 447.400,41 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos reais e quarenta e um centavos), diretamente em conta indicada pelo administrador, em 20 (vinte) 
parcelas mensais, no valor de R$ 22.370,02 (vinte e dois mil, trezentos e setenta reais e dois centavos) cada uma, iniciando-se no dia 10 (dez) de abril de 2018, e as demais no mesmo dia e meses 
subsequentes. O saldo remanescente (40%), que corresponde a R$ 298.266,94 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), deverá ser depositado em 
juízo, na Conta Única do TJ/MT, vinculado aos presentes autos, após o encerramento da Recuperação Judicial, com a prestação de contas e relatório circunstanciado, nos termos do § 2º, do artigo 24, 
da LRF. O administrador judicial, dentre suas atribuições legais, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá informar ao juízo a situação da empresa recuperanda, para fi ns de fi scalizar as atividades do devedor 
e apresentar relatório mensal das atividades do devedor, nos termos do artigo 22, inciso II, alíneas “a” (primeira parte) e “c”, da LRF e, caso seja necessária a contratação de auxiliares (contador, advoga-
do, economista etc) deverá informar e apresentar minuta de contrato no prazo de 10 (dez) dias. Os relatórios mensais de atividades da recuperanda, apresentado pelo administrador judicial, devem trazer 
a devida interpretação dos dados contábeis registrados nos documentos por ele juntados, devendo mencionar que atividades a empresa vem desenvolvendo nesse período, com a devida correlação 
entre as informações contábeis e a realidade apurada em suas diligências junto à empresa, bem como mencionar quaisquer outras informações que entenda relevantes. Com a juntada aos autos dos 
relatórios mensais das atividades do devedor, os credores (interessados diretos) e recuperanda poderão tomar ciência de seu conteúdo nos autos principais, independente de intimação diante de sua 
periodicidade, para se pronunciarem, se assim o quiserem, e requerem o que entender de direito. 3- DOS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: Com relação aos pedidos de concessão de tutela 
de urgência de natureza antecipada, insta consignar que o artigo 300 do CPC (Lei nº 13.105/2015) estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Feitas tais considerações, passo à análise individualizada das tutelas de urgência vindicadas, nos tópicos a seguir. 3.1. Da declaração de com-
petência exclusiva deste juízo para decidir acerca de atos expropriatórios envolvendo bens da requerente: Insta esclarecer que a lei de regência preconiza que o deferimento do processamento da recu-
peração judicial implica em suspensão do curso de todas as ações e execuções em face da devedora, senão vejamos o disposto no art. 6º, da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 6o A decretação da falência ou o 
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidá-
rio. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modifi ca-
ção de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada 
até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo po-
derá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4º Na recuperação 
judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” Entretanto, o juízo da recuperação 
judicial não atrai para si a competência para julgamento das ações que envolvam interesses da recuperanda, tampouco seu patrimônio. Deste modo, não é possível acolher esta pretensão da requerente, 
haja vista que se trata de medida genérica, que pretende que se reconheça que o juízo da recuperação judicial é competente para a prática de atos expropriatórios, questão esta que deverá ser analisada 
no momento oportuno. Com efeito, a pretensão ora deduzida se mostra prematura, quando sequer foram indicadas supostas ações expropriatórias, não sendo possível que se conceda uma medida 
abstrata, já que não se refere a uma situação específi ca. Ademais, eventual confl ito de competência entre juízos deve ser dirimido pelo órgãos jurisdicional cabível e não por um dos possíveis juízos en-
volvidos no confl ito. Assim, fi ca indeferido este pedido. 3.2. Da suspensão das restrições ao crédito e dos apontamentos efetivados em nome da requerente: Impende salientar que, ao revés do pretendi-
do em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão de protestos e inscrições em órgãos de proteção ao crédito não se encontra entre os efeitos da decisão que defere o processamento da 
recuperação judicial. Neste aspecto, convém destacar que o processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não havendo que se falar em exclusão/suspensão das 
negativações/protestos antes da homologação do plano de recuperação judicial. Nesse sentido, a jurisprudência tem orientado que, somente depois de concedida a recuperação judicial, com a homolo-
gação do plano e a novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes, senão vejamos: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS 
CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recupe-
ração judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o pro-
cessamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, 
entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser 
da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period – na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os 
credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à 
continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente 
dito, que fi cará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recupe-
ração ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos dé-
bitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também 
foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS - IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ - PRECEDENTE DO STJ (REsp 
1.374.259- MT (2011/0306973-4) - ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos 
débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos. Precedente: “5. Como o deferimento 
do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos 
bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do 
CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) - Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 02/6/2015).” (TJMT, AI 134028/2016, DES. SEBASTIÃO 
BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 
SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E DOS PROTESTOS - DESCABIMENTO NA FASE DE PROCESSAMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.A 
sustação dos protestos e retirada do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes somente é possível depois de homologado o plano de recuperação judicial, quando ocorre a novação dos débitos, 
salvo nos casos dos coobrigados, fi adores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, e 59 da LRF); 2.O pedido de recuperação judicial da Agravante foi apenas recebido e seu edital expedido, encontrando-se 
ainda em fase de processamento, razão pela qual fi ca mantida a decisão objurgada, que indeferiu o cancelamento dos protestos e das restrições cadastrais que pendem sobre a empresa Agravante 
nesta quadra processual.” (TJ-MT, AI 137036/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 16/03/2017).”AGRAVO DE INSTRU-
MENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIALEMPRESÁRIOS RURAIS - EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE 
INADIMPLÊNCIA E PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - FIXADOS MODERADAMENTE – RECURSO DESPROVIDO. Para requerer a recuperação 
judicial é necessária a comprovação da inscrição no registro de comércio há pelo menos 02 (dois) anos antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, a exegese dos artigos 48 e 51 ambos da 
Lei Federal n. 11.101/2005. A Corte Superior de Justiça fi rmou o entendimento de que somente é possível a exclusão do nome da recuperanda dos órgãos de inadimplência após a homologação do plano 
de recuperação judicial, visto que é nesta ocasião que as dívidas desta são novadas. O valor arbitrado pelo Juízo singular a título de honorários ao administrador judicial nomeado foi fi xado de maneira 
moderada, respeitando o limite imposto pelo artigo 24, § 1º, da Lei Federal n. 11.101/2005.” (TJ-MT, AI 74859/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 
Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016). Assim, considerando a ausência de previsão legal e, em consonância com o entendimento jurisprudencial acima citado, INDEFIRO tal pedido, 
sobretudo devido à ausência da probabilidade do direito aventado, requisito essencial ao deferimento da medida. 3.3. Do reconhecimento de bens essenciais às atividades da devedora e impedimento de 
medidas expropriatórias e determinação de que os bens dados em garantia de alienação fi duciária permaneçam na posse da requerente até o deslinde do feito: A devedora pretende a concessão de 
medida de urgência, consistente na declaração de essencialidade dos bens necessários ao funcionamento da empresa e determinação de impedimento de quaisquer medidas expropriatórias sobre estes, 
sob o argumento de que, para o soerguimento da empresa e êxito no procedimento da recuperação judicial, é imprescindível que tais bens permaneçam em sua posse. Bem assim, pretendeu a declara-
ção judicial de que os bens dados em garantia de alienação fi duciária permaneçam em sua posse. Nesse aspecto, impende esclarecer que, nos moldes do caput do art. 49, da Lei n.º 11.101/2005 “Estão 
sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, com a exceção dos casos previstos no §3º, do indigitado dispositivo legal, o qual prescreve que: 
“§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fi duciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos 
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 
suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. “Nessa senda, cumpre anotar que 
não se revela adequado o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que não há como determinar que os bens essenciais, mesmo aqueles dados em garantia de alienação fi duciária, per-
maneçam sob a posse da requerente até o deslinde do feito, nem ao menos durante o período de blindagem. Isso porque, sequer foram elencados nos autos quais são os aventados bens de capital, isto 
é, imprescindíveis ao funcionamento da atividade empresarial da requerente, de modo que, não é possível determinação genérica neste sentido, tampouco diante da inocorrência de quaisquer atos de 
constrição efetivados, revelando-se inócua tal medida nessa fase processual. Registro, por oportuno, que, eventual efetivação de retirada de bens por qualquer credor implicará na tomada de providências 
necessárias, analisando-se o caso em concreto e suas peculiaridades, sendo inviável a declaração genérica de imprescindibilidade dos bens, na forma pretendida pela devedora em sua inicial. Diante de 
tais ponderações, INDEFIRO a medida de urgência colimada. 3.4. Da suspensão do efeito dos endossos das CPR’s e inexigibilidade dos créditos em favor dos endossatários: A requerente afi rma que seu 
ramo de atividade comercial envolve o fi nanciamento de plantio, mediante o fornecimento de insumos aos agricultores, através da emissão de CPR, pela qual, os clientes assumem o compromisso de 
pagar pelos insumos, através da entrega de grãos, ao fi nal da colheita. Aduz que, para obter matéria prima para o desenvolvimento de suas atividades, adquiriu produtos de fornecedores e, como forma 
de pagamento, endossou aos credores algumas das CPR’s emitidas por seus clientes. Assim, diante do pedido de recuperação judicial, pretende a suspensão dos efeitos dos indigitados endossos, sob 
o argumento de que os grãos, objetos das CPR’s, lhes devem ser entregues, com vistas a gerar fl uxo de caixa para a empresa, de modo que os endossatários devem integrar o rol de credores da pre-
sente recuperação judicial, tal como ocorre nas operações bancárias referentes aos recebíveis de cartões de crédito. Com relação à suspensão dos efeitos dos endossos realizados pela devedora, vis-
lumbro que tal pleito não merece acolhimento. Isso porque, a requerente sequer aportou aos autos as CPR’s mencionadas, cingindo-se em indicar o nome dos endossatários dos referidos títulos. Ademais, 
pelo que consta da inicial, a requerente perfectibilizou a transferência da titularidade dos créditos, consubstanciados nas Cédulas de Produto Rural, aos endossatários, os quais passaram a deter a qua-
lidade de credores dos referidos títulos. Salienta-se que, de acordo com o art. 10 da Lei n. 8.929/94, se aplica às Cédulas de Produto Rural as normas de direito cambial, nos seguintes termos: “Art. 10. 
Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes modifi cações: I – os endossos devem ser completos; II - os endossantes não respondem pela entrega do pro-
duto, mas, tão-somente, pela existência da obrigação; III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o direito de regresso contra avalistas.” Assim, o endosso das CPRs se trata de ato jurídico 
perfeito, pois, com o endosso, os direitos inerentes ao título foram transferidos aos endossatários, que passaram a ser legítimos titulares dos direitos, restando legalmente autorizados a praticar todos os 
atos necessários para obter a satisfação de seu crédito. Deste modo, em face da segurança jurídica que deve nortear as relações comerciais, se revela inviável a suspensão dos aludidos endossos, haja 
vista que se tratam de créditos já cedidos a terceiros, não havendo discussão acerca da validade dos endossos. Deste modo, INDEFIRO o pleito de suspensão dos efeitos dos endossos das Cédulas de 
Produto Rural. A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de se manifestar com relação ao tema, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENDOSSO TRANSLATIVO - CONFIGURADO - ART. 10 DA LEI Nº 8929/94 - ENDOSSO CAUÇÃO NÃO ADMI-
TIDO NA ESPÉCIE - IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DA AGRAVANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ENDOSSO PLENO DAS CPR’S JÁ CONFERIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA DO PROCE-
DIMENTO DE RECUPERAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 5º, DA LEI Nº 11.101/2005 - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DOS EMITENTES EM FACE DO TERCEIRO DE 
BOA-FÉ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há no texto da Lei nº 8.929/1994, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.200 de 14.02.2001, qualquer vedação quanto ao endos-
so da CPR, existindo apenas a previsão expressa para que este seja na modalidade translativo ou completo, consoante se infere da redação do artigo 10. A lei não autoriza a mera entrega do título ao 
endossatário como garantia de outro negócio, sem a transferência da propriedade da cártula (CPR), motivo pelo qual as Cédulas de Produto Rural são títulos de crédito que não comportam endosso 
caução. Constatado que os endossos das CPR’s objeto da avença já haviam sido conferidos ao tempo da propositura da Recuperação Judicial, não há que se falar em aplicação do art. 49, § 5º, da Lei 
nº 11.101/05, tendo em vista que inexiste crédito a ser submetido à recuperação judicial. Em virtude da autonomia e abstração cambiária, que se aplicam às Cédulas de Produto Rural, não podem ser 
opostas ao endossatário, terceiro de boa-fé, as exceções pessoais relativas ao negócio que originou o título de crédito.” (TJ-MT - AI 18927/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 
SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 15/04/2014). 4- Das providências a serem tomadas: a) Determino, com fulcro no inciso III do artigo 52, da 
LRF, a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, §4º, da LRF), permanecendo os respectivos autos no juízo onde se 
processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, cabendo à devedora comunicar a suspensão junto aos juízos compe-
tentes (art. 52, § 3º, da LRF). b) Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, dispenso a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para con-
tratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fi scais ou creditícios, acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos fi rmados pela recuperanda, após o respectivo 
nome empresarial, a expressão “em recuperação judicial” (art. 69 da LRF); c) A Secretaria deve intimar o administrador judicial acima nomeado, COM URGENCIA. d) No prazo de 05 (cinco) dias, deverá 
a recuperanda apresentar a sua lista completa de credores, na forma exigida pelo artigo 51, inciso III, da LRF, incluindo todos os créditos devidos, até mesmo aqueles não sujeitos aos efeitos da recupe-
ração judicial, a qual constará do edital previsto no artigo 52, § 1º, da LRF. e) Em igual prazo, a recuperanda deverá apresentar em secretaria, por meio do e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, a minuta do edital 
referente ao artigo 52, § 1º, da LRF, na qual deverá constar: 1) o resumo do pedido do devedor e desta decisão; 2) a relação nominal de credores apresentada na forma exigida no parágrafo anterior, com 
a discriminação do valor e a classifi cação de cada crédito em formato compatível (word). Ressalto que essa providência busca evitar demora na elaboração da minuta do edital, fato que pode comprome-
ter a efi cácia do processo de recuperação judicial. f) A recuperanda deverá, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, apresentar o plano de recuperação, sob pena de convolação em falência, ob-
servando os requisitos previstos no artigo 53, incisos I, II e III, da LRF. g) Determino, ainda, à recuperanda, a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, 
sob pena de destituição de seu administrador. h) A Secretaria deve providenciar a intimação do Ministério Público, mediante vista dos autos e, por carta, das Fazendas Públicas Federal, Estadual e dos 
Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, para conhecimento do presente feito (inciso V do art. 52 da LRF). i) Ofi cie-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para o fi m de proceder à 
anotação da recuperação judicial no registro correspondente, conforme dispõe o artigo 69, parágrafo único, da LRF. Providencie a Secretaria. i) Após, a apresentação da minuta do edital, deverá a Secre-
taria expedir o edital, para publicação no órgão ofi cial, o qual deverá conter os requisitos previstos no artigo 52, §1º, da LRF, quais sejam: I - o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o 
processamento da recuperação judicial; II - a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classifi cação de cada crédito; III - a advertência de que os credores têm o prazo de 
15 (quinze) dias para apresentarem suas habilitações ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, diretamente ao Administrador Judicial, nos termos do artigo 7º, § 1º, da LRF. Conste, 
também, que os credores tem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar eventual objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, nos termos do art. 55 da Lei, contados a partir da 
publicação do edital a que elude o art. 7º, § 2º, da LRF. j) A Secretaria deve providenciar que o edital seja publicado no DJe e remetê-lo à recuperanda, que efetivará a publicação no órgão ofi cial e em 
jornal de grande circulação estadual, no prazo de 05 (cinco) dias. k)Após a apresentação do plano de recuperação, expeça-se novo edital, contendo o aviso aludido no artigo 53, parágrafo único, da LRF, 
com prazo de 30 (trinta) dias corridos para eventuais objeções pelos credores, o qual deverá ser publicado juntamente com o edital do art. 7º, § 2º, da LRF (art. 55, LRF), contendo a lista de credores do 
Administrador Judicial, caso já esteja acostada aos autos, indicando o local, horário e prazo comum em que os documentos que fundamentaram a elaboração da lista estão disponíveis para consulta, bem 
como constando as advertências do art. 8º da LRF, principalmente o prazo de 10 (dez) dias para distribuição perante esta Vara de impugnações sobre eventual ausência de crédito, legitimidade, impor-
tância ou classifi cação. l) A Secretaria deverá incluir no sistema PJE os dados dos credores e respectivos advogados que  porventura apresentem instrumento procuratório, para que recebam intimação 
de todas as decisões proferidas nestes autos. Por outro lado, convém salientar que os prazos específi cos da LRF correrão a partir da publicação dos respectivos editais nos órgãos ofi ciais (art. 191 da 
LRF), e não da publicação do DJe. Registro que, cabe aos credores da empresa devedora exercerem a fi scalização e auxiliarem na verifi cação da situação econômica fi nanceira daquela, uma vez que a 
decisão quanto a aprovação ou não do plano, se for o caso, compete à Assembleia Geral de Credores, ou seja, nesta fase o Magistrado deve se ater apenas e tão somente à crise informada e a satisfa-
ção dos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da LRE. Intimem-se”. RELAÇÃO DE CREDORES DA DA DEVEDORA: Relação de credores da empresa D.R.F COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA: 
TRABALHISTA:ALEXANDRE REGIO LEITE, R$3.389,89; ANGELICA FERREIRA BOTELHO DOS SANTOS, R$937,00; CASSIA LUIZA DE SOUZA R$1.000,00; CRISTIANO J PRIMON R$12.444,44, 
DYEGO FERNANDO ALVES R$6.000,00; GUILHERME BELOLI UGIONI R$4.000,00; JADIUMARA SEVERIANO BARROS FILGUEIRAS R$2.000,00, JASCELINE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 
R$2.959,14; JONATAS LUIZ BEALR$58.782,26; JOSE ROBERTO DE REZENDE R$319.385,84; MARIA LUCIA DE MORAES R$970,00, SEBASTIAO MARTINS NETO, R$6.544,72, TALIS FABIANE DE 
AVILA R$1.600,00. QUIROGRAFÁRIO: 4Q TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA R$3.665,66; 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LT R$3.638,71; ACRIVALE ASSOCIACAO DOS 
CRIADORES DO VAL R$12.500,00; ADEJALMAR JOSE NUERNBERG R$295.500,00; ADIR GOUBAD E ESPOSA R$51.710,40; AGENCIA DADOS- COMUNICAÇÃO E ARTES LTDA R$7.438,16; 
AGENCIA ESTADO S.A, R$12.197,42, AGROMETRIKA INFORMATICA E SERVICOS DE GE , R$15.869,70, ALEX DA VEIGA R$20.765,00, ANDREI PAGNONCELLI R$54.714,38, ANTONIO CARRILLO 
PUCHE, R$243.621,88, ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE R$22.590,27, ANTONIO FARIAS, R$23.674,72, ANTONIO MARCOS DOS SANTOS R$150.000,00, APARECIDO RONDON ALEIXO 
R$6.484,00, ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA R$199,60, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA Q R$2.660.791,10, ASSIS DE OLIVEIRA R$218.621,00, AUTO POSTO ZULU LTDA 
R$6.027,36, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIED R$25.145,92, BELMIRO BEDIN R$3.705.750,00, BLUESTAR SILICONES BRASIL LTDA. R$23.209,17, CAMARA DE DIRIGENTES 
LOJISTAS DE SINOP R$1.172,70, CARNELOS ADVOCACIA R$313.499,35, CELENA ALIMENTOS S/A R$192.155,00, CELIO RICARDO GOUBAD R$196.524,90, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS-
SENSES S.A R$5.554,53, CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE R$1.710,00, CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS R$150,00, CLAUDIO FRASSETO R$110.000,00, CLAYTON ALVES FERREIRA 
R$27.000,00, COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. R$809.510,00, CON. EST. DAS REV. DE PROD. AGROP. DE SN, R$605,00 CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA R$61,37, 
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES VALE DO R$26.490,00, CRISTOVAO SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABA R$30,00, CRISTYAN PITOL R$431.920,32, DARCY JOSE TESSARO 
R$240.000,00, DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA R$5.902,30, DEIVID ANDERSON TROMBETTA 03265604160 R$675,00, DENEIS ANTONIO ARGENTA R$142.360,20, DEXTER EN-
GENHARIA LTDA R$4.860,00, DJALMA NUERUBERG R$113.400,00, DOW AGROSCIENCES SEMENTES E BIOTECNOL BR R$2.374.376,55, ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORI 
R$5.738.620,93, GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. R$1.781.386,47, EDEMAR FELDHAUS R$103.801,40, EDENILSON MANFROI R$766.528,00, EDMILSON RODRIGUES XAVIER R$263.509,64, 
EDUARDO KEMMELMEIER R$2.681.910,00, ELETROMARMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA R$1.827,42, ELOY BALISTIERI E OUTROS R$1.521.410,00, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNI-
CACOES SA R$144,37, EUCLIDES BERGAMIM R$319.319,50, EVERALDO NAVARRO R$430,00, FABIO ZUCONELLI E OUTRO R$363.703,44, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA R$9.000,00, 
GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA R$5.489,84, GILMAR MICHAELSEN R$494.113,50, GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMO R$9.168.300,00, HILARIO OTOWICZTS 
R$297.646,16, INFORMA ECONOMICS FNP CONSULTORIA LTDA R$5.994,27, INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INT R$135,96, INNOVA LTDA R$69.703,79, INVICTUS SEGURAN-
CA LTDA R$11.306,85, INVIOLAVEL JUARA MONIT DE ALARMES LTDA, R$34.657,74, ITAMAR FELDHAUS R$112.400,00, ITAU UNIBANCO S.A. R$128.373,50, JAIME APARECIDO MONTEIRO 
R$90.000,00, JAIME PEREIRA FRANKLIN, $1.020.000,00, JD COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA R$57.920,87, JEFERSON FERNANDO LOPES DE ALMEIDA MIRAN R$2.500,00, JOEL CARDOSO 
R$44.527,20, JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$21.199,93, JUDAS TADEU FELDHAUS E OUTROS R$918.701,40, LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA R$3.294.000,00, LIDERKRAFT 
INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA R$21.027,53, LUIS ANDRE DE QUEIROZ OLIVEIRA R$766.260,00, MANOEL LOBATO R$4.000,00, MARCAMP TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO EIRELI, 
R$4.190,50, MARCELO BONFIM DOS SANTOS R$527.032,35, MARCELO LUIZ CASARIN, R$657.284,52, MARCOS CORREA BELVIS R$12.000,00, MARCOS LUCIANO KAPPES, R$189.739,38, 
MARIO DE ARRUDA LEITE JUNIOR R$1.244.262,41, MESTRA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH R$250,00, MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA R$955,75, MILCREBES R$1.250.500,00, MILE-
NIA AGROCIÊNCIAS S.A R$4.098.794,60, MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS R$259.763,42, N.C.R. RADIODIFUSAO LTDA, R$1.705,50, NALEVAIKO AUTO MECANICA E AUTO 
ELETRICA R$6.289,09, NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA R$38.500,00, NILTON CESAR RIBEIRO R$750,00, OI MOVEL S.A., R$459,73, OI S.A R$1.737,91, OILSON PARIZOTO E OUTRO 
R$247.500,00, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS R$4.556.200,83, OTAVIO BEHLING R$1.200.000,00, PAULO ESTEVAO CUSTODIO DO CARMO R$75.000,00, PHJ COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA R$10.736,45, PLATEC PLANEJAMENTO TECNICO AGROPECUARIO R$432.600,00, PLC - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA R$3.966,00, PORTOALEGRE RJ PARTICI-
PAÇÕES S/A R$7.500.000,00, POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA R$522,31, PRENTISS QUIMICA LTDA R$777.536,90, PREVENTEC MEDICINA DO TRABALHO SAÚDE OCU R$250,00, RENATO 
DENTI R$3.500,00, RICARDO ARGENTA R$110.484,00, RICARDO CASTRO KAZAN R$143.674,00, RICARDO PARIZOTTO R$44.459,82, ROBERTO FALCÃO STANKE R$94.549,00, RODOVIVA 
TRANSPORTES LTDA R$2.070,00, ODRIGO DAL AVECHIA E OUTRO R$30.515,65, RODRIGO GALINDO R$239.456,00, ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS A R$1.019.435,83, RUDI-
MAR LUIZ DAL MASO R$21.500,00, RUDINEY BERGAMIN - R$118.805,91, RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS R$330.000,00, RUI LIESENFELD RAUBER R$581.537,58, SANDRO ROBERTO 
MARQUES COSTA R$5.622,00, SANTOS NETO ADVOGADOS R$447.246,34, SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE S R$492.762,57, SEMPRE SEMENTES EIRELI R$180.029,00, 
SERASA S.A. R$10.231,98, SERGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS R$488.000,00, SIAGRI SISTEMAS DE GESTAO LTDA R$20.219,51, SILVERIO DRESSLER R$105.750,90, SOUZA CARMO & 
SOUZA CARMO LTDA R$3.172,95, TECFOL COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOL R$3.600,00, TEC-SOLO TECNOLOGIA E REPRESENTACOES LTD R$678,55, TRANSAMERICA COMER-
CIAL E SERVICOS LTDA R$3.703,20, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. R$94,32, VALDEMAR ARRUDA DOS SANTOS R$469.151,30, VANDERLEI DJALMA NUERNBERG R$420.000,00, 
VANDERLEI LUIZ CARBONI R$501.143,76, VIA VAREJO S/A R$1.012,10, VIVO S.A R$13.899,55, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICUL R$32.383,03, WILSON JOSE CASARIN 
R$50.000,00, WOLLGRAN ARAUJO DE LIMA R$20.000,00. ME E EPP: A V DE BIASSIO AGRICOLA EPP R$3.011,33, ADILSON P DE SOUZA - ME R$700,00, AUTO POSTO PARAISO LTDA – EPP 
R$19.550,62, BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP R$1.712,00, BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME R$612.000,00, CARRENHO E PELEGRINO LTDA - ME R$170,00, EDITORA GRAFICA MATO 
GROSSO EIRELI - EPP R$5.533,16, HOTEIS PIRATININGA LTDA – EPP R$4.078,85, HOTEL PETRY LTDA - ME R$748,00, INVIOLAVEL SINOP LTDA - EPP R$977,30, J. AUGUSTINI - ME R$1.331,00, 
L C XAVIER HOTEL - ME R$1.154,50, LOIVO L HEINEN – ME R$3.171,40, M. SANDES FILHO COMERCIO - ME R$503,42, MOVEIS QUILES JUARA LTDA - EPP R$3.674,00, NELSON COSTA VIA-
GENS E TURISMO LTDA - ME R$3.034,21, NODUSOJA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R$291.164,00, PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA – EPP R$690,37, PIOVEZAN IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS EIRELI - R$17.696,47, PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME R$9.620,00, ROMERO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME R$4.000,00, ROSELI DE A. C. REFRIGERA-
COES - ME R$444,00, S.S. SOM AUTOMOTIVO LTDA-ME R$1.533,34, SCARPELLINI SEMENTES EIRELI - EPP R$389.637,50, SPEEDY CARGAS EXPRESSAS LTDA - EPP R$770,05, TEIXEIRA E 
TEIXEIRA LTDA – EPP R$2.532,00, TGX VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME R$17.224,63, UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP R$5.615,15, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 
ME R$17.707,09, VALDEMIR BAPTISTA DOS SANTOS ME R$607,50. TOTAL: R$ 73.629.743,06 ADVERTÊNCIAS: A) Artigo 7º,§1º: “Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo  único 
do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.”; B) Art. 55. “Qualquer 
credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei.” E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei Eu, Vilma 
Alaide da Silva, Técnica Judiciária, digitei. Sinop - MT, 10 de Abril de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007- CGJ SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SINOP E 
INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMAR-
CA DE PONTES E LACERDA Primeira Vara Cível EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Dados do Processo: Processo: 6643-
59.2017.811.0013 Código: 147173 Vlr Causa: 13.671,85 Tipo: Cível 
Espécie: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição Conten-
ciosa->Procedimentos Especiais- >Procedimento de Conhecimento-
->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
Polo Ativo: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 
NOROESTE MT E ACRE Polo Passivo: M. G. MATEUS & CIA LTDA 
- ME e THIAGO BRUNO GONÇALVES MATEUS Pessoa(s) a ser(em) 
citadas(s): M. G. MATEUS & CIA LTDA - ME (Requerido(a)), CNPJ: 
10172675000171, Endereço: Rua E, 1423, Bairro: Centro, Cidade: Pon-
tes e Lacerda-MT, CEP: 78250000 e THIAGO BRUNO GONÇALVES 
MATEUS (Requerido(a)), Cpf: 03128158169, brasileiro(a), Telefone 3266-
5959, Endereço: Av. Municipal, 2495, Bairro: Santa Fé, Cidade: Pontes e 
Lacerda-MT, CEP: 78250000. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima 
qualifi cada, atualmente em local incerto e não sabido para cumprir a obri-
gação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito 
no valor de R$ 13.671,85 (Treze mil e seiscentos e setenta e um reais 
e oitenta e cinco centavos) especifi cado na petição inicial em resumo 
abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do dia útil seguinte ao prazo fi nal do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, indepen-
dentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não 
apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE 
a parte citada que, no caso de integral pagamento no prazo estipulado 
(15 dias), fi cará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, 
§ 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acresci-
do de custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento 
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 
e juros de 1% (um por cento) ao mês. Resumo da Inicial: Suma... Em 
face de M G MATEUS & CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.172.675/0001-71, cujo endereço eletrôni-
co é desconhecido; com sede na Rua Pernambuco, 801, Bairro Centro, 
CEP 78.250-000, no Município de Pontes e Lacerda – MT e seu avalista 
TIAGOBRUNO GONÇALVES MATEUS, brasileiro, solteiro, comerciante 
varejista, inscrito no CPF n.º 031.281.581-69, cujo endereço eletrônico é 
desconhecido; residente e domiciliado na Rua Pernambuco, 713, Bairro 
Centro, CEP 78.250-000, no município de Pontes e Lacerda – MT, no con-
soante os argumentos fáticos e jurídicos doravante expendidos: SINOPSE 
FÁTICAA autora é credora de R$ 13.671,85 (treze mil, seiscentos e seten-
ta e um reais e oitenta e cinco centavos), decorrente do Cédula de Crédito 
Bancário n.º B308469, oriundo da conta corrente n.º 20374-2, referente 
ao Adiantamento à depositante e o cheque especial. Ocorre que, após a 
concessão do referido crédito, os devedores não procederam com o devi-
do adimplemento do título, conforme cálculos anexos. A credora buscou 
todas as vias amigáveis a fi m de compor com os requeridos, sem sucesso, 
não lhe restando outra saída senão a busca da tutela jurisdicional.... Des-
pacho/Decisão: Vistos. Defi ro o pedido retro. Cite-se por Edital com prazo 
de vinte dias. Expeça-se o necessário .Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015) E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afi xado no 
lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 
Nascimento, digitei. Pontes e Lacerda, 09 de abril de 2018 Marta Cristina 
Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA DE 
MIRASSOL D’OESTE – MT JUIZO DA SEGUNDA VARA EDITAL 
DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 1270-92.2013.811.0011 
ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de Co-
nhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E 
DO TRABALHO PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUDOESTE DE MT PARTE 
RÉ: REQUERIDO(A): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO 
LTDA-ME, CNPJ: 11047318000225, brasileiro(a), Endereço: Av. Tan-
credo Neves, Nº 2.952, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D’oeste-MT 
e Requerido(a): Maria Terezinha de Oliveira, Cpf: 45702659287 Filia-
ção: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Ariosto da Riva, Nº 718, Bairro: 
Centro, Cidade: Alta Floresta-MT. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré 
acima qualifi cada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos ter-
mos da presente ação _que lhe(s) a proposta, consoante resumo das 
alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 
transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração 
do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 
consistente no pagamento do debito no valor de R$ 19.381,79. Pode-
rá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. 
ADVERTENCIAS: 1) Cumprindo a obrigação a parte requerida fi cara 
isenta de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 
interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 
direito, titulo executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 
execução adequado. DESPACHO/DECISÃO: Cód. 181850 Diante dos 
esclarecimentos prestados pela parte autora às fl s. 113/114, no qual 
informa que os processos em trâmite na Comarca de Cáceres são 
oriundos de contratos distintos com a presente demanda, não há falar 
em ocorrência de litispendência. N’outro viés, tendo em vista que até o 
presente momento as requeridas não foram citadas acerca desta ação, 
consigno que em consulta ao Sistema INFOJUD fornecido pelo e. Tribu-
nal de Justiça do Estado de Mato foi possível aferir um novo endereço 
das demandadas, conforme extrato em anexo. Desta feita, citem-se as 
requeridas no endereço em anexo, com as advertências de praxe. Caso 
reste infrutífera, DETERMINO, desde já, a citação das requeridas por 
via editalícia com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256, 
II, do Código de Processo Civil, com as advertências legais. Decorrido 
o prazo e sem a manifestação das requeridas, NOMEIO, desde já, a 
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial 
das demandadas, nos termos do art. 72, II do Código de Processo Civil, 
devendo a Secretaria deste Juízo cientifi car a douta Defensora Pública 
acerca do múnus que lhe foi atribuído. Intimem-se Cumpra-se, com a 
máxima urgência, por se tratar de processo inserido da META 02/2017 
do CNJ. Mirassol D’ Oeste/MT, 27 de abril de 2017. Edna Ederli Couti-
nho Juíza de Direito Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciá-
rio, digitei. Mirassol D’oeste-MT, 9 de abril de 2018. Sônia Barbosa Silva 
de Paula Escrivã(o) Judicial

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
RONDONÓPOLIS – MT JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL EDITAL 
DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 15035-57.2013.811.0003 
ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo 
de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 
REQUERENTE: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL 
SEGUROS S/A PARTE RÉQUERIDA: CONSTRUTORA HISTER LTDA 
INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Construtora 
Hister Ltda, CNPJ: 24714313000170, brasileiro(a), Endereço: Rua 
Frei Servácio Nº 1512, Bairro: Santa Cruz, Cidade: Rondonópolis-MT 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualifi cada, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para efetuar o pagamento do débito atualizado no 
valor de R$ 9.162,33 (nove mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e três 
centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo 
do presente edital. DECISÃO/DESPACHO: “Vistos em correição. Defi ro 
os pedidos formulados às (fl s.132/144), mediante as cautelas de estilo. De 
outro lado, determino a intimação da executada por edital, para cumprir a 
decisão de (fl .112). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, 
o que deve ser certifi cado, dê-se vista à parte exequente para manifestação 
em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 
25 de setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 
futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 
afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Rondonópolis - 
MT, 26 de fevereiro de 2018. Juliana Martello do Amaral Paulista Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

A empresa CIRILO NETO RIBEIRO DA SILVA 
SOUZA EIRELI ME - CNPJ nº 17.508.067/0001-
34, torna público que requereu à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - SEMMAD-
ERS/VG, a licença localização para exercer a 
atividade de comércio varejista de cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 
situada na Rua Governador Pedro Pedrossian 
(Lot Centro), 25, Centro Norte, Várzea Grande, 
MT, CEP 78.110-354, Brasil.

É FÁCIL ANUNCIAR NO JORNAL QUE TEM 80% DA PREFERENCIA
DO MATO-GROSSENSE. É SÓ LIGAR: (65) 3612-6307

S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA, para atender ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato Grosso – 
SENAR-AR/MT,  conforme condições, quantidades e especifi cações constan-
tes no Edital e seus anexos.
Data: 25/04/2018
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/MT – Rua 
Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro Político Adminis-
trativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista franqueada 
aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de Licitações e 
Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

6º TABELIONATO ASSIS COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO REG-
ISTRO GERAL DE IMÓVEIS 3ª CIRCUNSCRIÇÃO (Cuiabá) - Setor 03 6º Serviço Notarial 
e Registro de Imóveis Av. Tancredo Neves, 250 - Bairro Jardim Kennedy - Fone: (65) 
3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333 Joani Maria de Assis Asckar Tabeliã e Ofi cial do Regis-
tro de Imóveis José Pires Miranda de Assis Substituto Maria Auxiliadora Assis Asckar 

Rabaneda 1ª Substituta Joaquim Carlos de Abreu Assis Escrevente Juramentado
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, Ofi cial do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Cir-
cunscrição, desta Capital,EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 15 dias. A Ofi cial de Registro Imobil-
iário do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, nos 
termos do parágrafo 4º do artigo 26, da Lei 9.514, de 20.11.1997, a requerimento do credor fi duciário 
BANCO DO BRASIL S.A, com relação ao Apartamento nº 63, Bloco 04, Conjunto Residencial Ága-
ta, situado no Loteamento Terra Nova, nº 60-B, Bairro: Bosque da Saúde, nesta Capital/MT, objeto 
do Instrumento Particular, com efeito de Escritura Pública, de Compra, Venda e Financiamento de 
Imóvel com Recursos de Poupança, com Alienação Fiduciária em Garantia, de acordo com as nor-
mas do Sistema de Financeiro da Habitação (SFH) e de Outras Avenças nº 236.307.400,datado 
de 10/09/2015, registrado sob nº 08 e 09 da matrícula nº 40.792, livro nº 2-FL, neste Registro de 
Imóveis, tendo em vista que a devedora fi duciante Sra. VERA PATRÍCIA ANDRADE MOREIRA, 
brasileira, servidora pública, viúva, não convivente em união estável, nascida em 20/05/1966, por-
tadora da carteira de identidade 05049350, emissão de SJ/MT, em 14/03/1995. inscrita no CPF/MF 
sob nº 362.523.281-20, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, vem INTIMAR a referida 
devedora fi duciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça ao Cartório do 6º Serviço No-
tarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, situado na Av. Tancredo 
Neves, nº 250, Bairro Jardim Kennedy, nesta Capital-MT, para satisfazer as obrigações contraídas 
no aludido contrato, efetuando o pagamento das prestações vencidas, e as demais que vencerem 
após as citadas datas, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais 
e despesas de cobrança. Ficando desde já CIENTE de que o não cumprimento da obrigação no 
prazo ora estipulado garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do citado 
credor fi duciário - BANCO DO BRASIL S.A, nos termos estabelecidos no artigo 26, parágrafo 7º da 
Lei 9.514/97. Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018. JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR OFICIAL DO 6º 
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS 
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ISTRO GERAL DE IMÓVEIS 3ª CIRCUNSCRIÇÃO (Cuiabá) - Setor 03 6º Serviço Notarial 
e Registro de Imóveis Av. Tancredo Neves, 250 - Bairro Jardim Kennedy - Fone: (65) 
3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333 Joani Maria de Assis Asckar Tabeliã e Ofi cial do Regis-
tro de Imóveis José Pires Miranda de Assis Substituto Maria Auxiliadora Assis Asckar 

Rabaneda 1ª Substituta Joaquim Carlos de Abreu Assis Escrevente Juramentado 
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, Ofi cial do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição, desta 
Capital, EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo de 15 dias. O Ofi cial de Registro Imobiliário do 6º Serviço Notarial e Regis-
tro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, nos termos do parágrafo 4º do artigo 26, da Lei 9.514, 
de 20.11.1997, a requerimento do credor fi duciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, com relação a uma área 
de terras com 632,52 m , desmembrada de área maior de 1.265,04 m  denominado Lote “X”, situado na Quadra 
E-03 no Loteamento Jardim Itália, no Distrito de Coxipó da Ponte, nesta Capital, objeto do Instrumento Particular 
de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFI - Sistema de Financiamento 
Imobiliário, com caráter de escritura pública, nº 1.6000.0007170-0, datado de 08/10/2014,registrado sob nº 09, 10 
e AV-11 da matrícula nº 31.796, livro 2,neste Registro de Imóveis, tendo em vista que os devedores fi duciantes Sr. 
ROGÉRIO POMPEU DALTRO, brasileiro, nascido em 19/05/1973, empresário, portador da CNH nº 02307243878, 
expedida por Órgão de Trânsito/MT em 09/05/2012 e do CPF nº 692.018.031-68, casado no regime de comunhão 
parcial de bens na vigência da Lei 6.515/77, e sua cônjuge a Sra. RONIVANIA MARQUES DE JESUS FERREIRA 
POMPEU, brasileira, nascida em 30/09/1975, administradora, portadora da carteira de identidade nº 10417028, 
expedida por Secretaria de Segurança Pública/MT em 17/12/2012 e do CPF 808.930.741-87, residentes e domicili-
ados na Avenida Marechal Deodoro, nº 2007, Centro Norte, em Cuiabá/MT, por encontrarem em lugar incerto e 
não sabido, vem INTIMAR os referidos devedores fi duciantes para que no prazo de 15 (quinze) dias, compareçam 
ao Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, situado na 
Av. Tancredo Neves, nº 250, Bairro Jardim Kennedy, nesta Capital-MT, para satisfazerem as obrigações contraídas 
no aludido contrato, efetuando o pagamento das prestações vencidas, e as demais que vencerem após as cita-
das datas, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança. 
Ficando desde já CIENTES de que o não cumprimento da obrigação no prazo ora estipulado garante o direito da 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do citado credor fi duciário - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, 
nos termos estabelecidos no artigo 26, parágrafo 7º da Lei 9.514/97. Cuiabá-MT, 12 de abril de 2018. JOANI MARIA 
DE ASSIS ASCKAR OFICIAL DO 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DIRETORIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 015/2018
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131.149/2017)

Órgão Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - SMOP 
- Objeto: Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de materiais 
hidráulicos, com entrega parcelada e sob demanda, para serviços de manutenção 
e conservação da rede de esgotos do município, de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, em conformidade, com as especifi cações constantes 
no Termo de Referência, Edital e demais anexos.  Data/Horário: 02/05/2018 às 
15h30min (quinze horas e trinta minutos) – Fuso Horário de Brasília. Informações: 
Tal Prorrogação se dá, em cumprimento ao § 4º do Art. 21 da Lei de Licitações. 
Contato: Diretoria Especial de Licitações e Contratos /Secretaria Municipal de 
Gestão – DELC/SMGe - Fone: 3645-6252 - E-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br 
- Atendimento: 14:00 às 18:00 h. - Retirada Edital: www.cuiaba.mt.gov.br – Ano: 
2018  - Magda Rossi / Pregoeira Visto: Agmar Divino Lara de Siqueira / Diretor 
Especial de Licitações e Contratos – Interino - Cuiabá/MT, 13 de abril de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DO EDITAL:30 NOME DO(A) 
CITANDO(A):REPRESENTANTE (REQUERIDO): VALDIR 
JORGE DA SILVA, Cpf: 44189028991, Rg: 1.499.622-2 SSP PR 
Filiação: Nilza Aparecida Jorge e Antonio Jorge Netto, data de 
nascimento: 01/07/1959, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, 
divorciado(a), comerciante, Endereço: Av. Presidente Médice, 
Nº 3233, Bairro: Cidade Salmen, Cidade: Rondonópolis-MT 
Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial oriunda de um consórcio fi rmado entre as partes, 
no qual a executada deixou de adimplir . Dá se a causa o valor 
de R$ 32.679,50 ( Trinta e dois mil e seiscentos e setenta e nove 
reais e cinquenta centavos) Decisão/Despacho: Defi ro o pedido de 
(fl .83) e, via de consequência, determino a citação da executada 
por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos 
do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. 
Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias 
e providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 
comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 
257, parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o que deve ser 
certifi cado, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 
(5) cinco dias, após conclusos.I ntime-se. Cumpra- Rondonópolis, 
19 de setembro de Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível. Nome e cargo do digitador: Analista Judiciária  Nº Ord. Serv. 
aut. escrivão assinar:056/2007 CGJ

GIOVAN LIMA DOS SANTOS (CNPJ: 23.824.277/0001-
34) torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural  Sustentável  do  
município  de  Várzea  Grande  a  Licença de Localização (LL) 
para a atividade de outras atividades de telecomunicações 
não especifi cadas anteriormente, situada na Rua Morada 
Nova s/n, quadra 19 lote 14, bairro Parque do Lago, Várzea 
Grande-MT, CEP: 78.120-690.

F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA, torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES a 
Licença Ambiental – Modalidade: Licença Prévia; Licença 
de Instalação e Licença de Operação, para atividade de 
comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
humano, localizada na Rodovia BR 364 s/n , KM 394, Zona 
Rural, bairro Distrito Industrial município de Cuiabá –MT.


