
EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 

Por  ordem do  Exmo.  Sr.  Desembargador  MÁRCIO VIDAL,  DD.  Relator  da  Reclamação
(244) 1012802-40.2017.8.11.0000-PJE, por meio deste e na melhor forma de direito, FAÇO
SABER  a  todos  que  o  presente  EDITAL  virem  ou  dele  conhecimento  tiverem  que,
pela  TURMA  DE  CÂMARAS  CÍVEIS  REUNIDAS  DE  DIREITO  PÚBLICO  E
COLETIVO do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a cargo da Diretora de
Câmara  que  a  este  subscreve,  se  processam  os  autos  de  RECLAMAÇÃO  (244)
1012802-40.2017.8.11.0000-PJE, em que figura como  Reclamante  o ESTADO DE MATO
GROSSO e Reclamado o JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos quais foi determinada a CITAÇÃO
POR EDITAL da Empresa beneficiária da decisão impugnada, AGILIZE SERVIÇOS DE
ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob o nº
37.444.320/0001-40, que se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme consta nos
Ids. 1405961 e 1601932 dos referidos autos.

Assim, nos termos do despacho de Id. 1712629, AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E
TRANSPORTE  RODOVIÁRIO  LTDA.  –  ME,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 37.444.320/0001-40, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, fica CITADA para, querendo, responder a presente reclamação, no prazo de quinze
(15)  dias,  cujos  termos se  encontram na  petição  inicial  de  código  de  rastreabilidade  nº
17112714223612100000001337441, sob pena de não o fazendo ser declarada revel, com a
consequente nomeação de curador especial (art. 257, IV, CPC).

Comunico, ainda, que o feito acima mencionado, foi protocolado via PJE - Processo Judicial
Eletrônico, sendo necessário para o seu acesso, a sua habilitação a ser realizada, através de
cadastramento no sistema, via Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso (http://pje2.tjmt.jus.br).

E,  para  que chegue ao  conhecimento  de  todos,  foi expedido  o  presente  Edital,  que será
publicado, por uma vez, no Diário da Justiça e afixado na sede deste Sodalício, no local de
costume, e também na rede mundial de computadores, no sítio deste Tribunal de Justiça, o
que será certificado nos autos, tudo na forma da lei, nos termos do artigo 257 do CPC.

DADO E PASSADO nesta cidade de Cuiabá/MT, aos 08 (oito) dias do mês de março do ano
de  dois  mil  e  dezoito  (2018).  Eu,  _____________  Raquel  Scolari  Teixeira,  Gestora
Administrativa, digitei, e segue conferido e assinado pela Diretora do Departamento.

 

 

SHEILA A. M. T. MODESTO DA SILVA 

Diretora do Departamento de Turma de Câmaras Cíveis Reunidas
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de Direito Público e Coletivo (autorizada a assinar pela Resolução nº 18/13, de 17/10/13) 

Assinado eletronicamente por: RAQUEL SCOLARI TEIXEIRA
http://pje2.tjmt.jus.br/pje2/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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